
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/20JGL2016/20JGL2016/20JGL2016/20    

A Calafell, en data 9 de maig 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. 

ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

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: 

1.1.1.1.----    Aprovació dAprovació dAprovació dAprovació d’actes’actes’actes’actes    

1.1. JGL2016/15 ordinari 11/04/2016 
1.2. JGL2016/16 ordinari 18/04/2016 
1.3. JGL2016/17 ordinari 25/04/2016 

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 71/2016 DE DATA 5 D'ABRIL DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 71/2016 DE DATA 5 D'ABRIL DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 71/2016 DE DATA 5 D'ABRIL DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 71/2016 DE DATA 5 D'ABRIL DE 2016, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
251/2015251/2015251/2015251/2015       

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

Donar compte Auto. 

FetsFetsFetsFets    



1. Vist l’Auto 71/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en

referència al procediment abreujat 251/2015 interposat per Endesa Distribución Eléctrica,

SLU.

2. La part dispositiva de l’Auto literalment transcrit diu:

“En su virtud, ACUERDO: Declarar terminado el presente procedimiento instado por 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU. Procédase al archivo de las actuaciones, dejando 
nota en el libro registro correspondiente. Dedúzcase testimonio de esta resolución para su 
unión a los autos y notifíquese a las partes, con devolución del expediente administrativo. 

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia.” 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments 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 l’Auto 71/2016 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de

Tarragona, en referència al procediment abreujat 251/2015 interposat per Endesa

Distribución Electrica, SLU.

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

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. RECTIFICACIÓ D'ACORD DE COPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA DEL TRIBUNAL RECTIFICACIÓ D'ACORD DE COPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA DEL TRIBUNAL RECTIFICACIÓ D'ACORD DE COPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA DEL TRIBUNAL RECTIFICACIÓ D'ACORD DE COPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR.SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR.SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR.SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR.       

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

Rectificació d’Acord de compareixença 

1. En data 11 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local adoptà l’acord  de compareixença 
judicial a la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el nomenament d’advocat i 
procurador.

2. On diu que es designa com a procuradora representant a la Sra. Anna Maria Feixas Mir per 
assumir la representació en el recurs d’apel·lació interposat pel senyor S. T. B., contra 
la Sentència núm. 17/2016 de 19 de gener 2016, s’hauria d’haver designat al senyor 
Francisco Toll Musteros. 



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. Rectificar la designació de procurador per assumir la representació en el recurs d’apel·lació 
interposat pel senyor S. T. B., contra la Sentència 17/2016 de 19 de gener 2016 de la 
senyora Anna Maria Feixas Mir pel senyor FRANCISCO TOLL MUSTEROS.

2. Comunicar la present resolució als interessats pel seu coneixement i efectes. 

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 545/16, 661/16, 722/16, 853/16, 939/16, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 545/16, 661/16, 722/16, 853/16, 939/16, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 545/16, 661/16, 722/16, 853/16, 939/16, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 545/16, 661/16, 722/16, 853/16, 939/16, 
1042/16, 1136/16 I 1217/16, D'APROVACIÓ RELACIONS1042/16, 1136/16 I 1217/16, D'APROVACIÓ RELACIONS1042/16, 1136/16 I 1217/16, D'APROVACIÓ RELACIONS1042/16, 1136/16 I 1217/16, D'APROVACIÓ RELACIONS    DE FACTURES.DE FACTURES.DE FACTURES.DE FACTURES.       

El Tinent d'Alcalde, en base a les atribucions que li són conferides d'acord amb les Bases d'Execució 
del Pressupost del 2016 art. 29 apartat 3    ha dictat la resolució dels continguts literals següents: 

"DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/545545545545    

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

Aprovació relacions de factures núms. 4, 5, 6, 7 i 8 de l’Ajuntament. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 18.214,59 €, segons
el següent detall:

- Relació de factures núm. 4 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 151,35 €.
- Relació de factures núm. 5 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 4.033,33 €.
- Relació de factures núm.  6 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

35,46 €.
- Relació de factures núm. 7 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 37,38 €.
- Relació de factures núm. 8 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

13.957,07 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 146/16, sobre consignació pressupostària.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 4, 5, 6, 7 i 8 de l’Ajuntament, per un import total de
18.214,59    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/661661661661    

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

Aprovació relacions de factures núms. 13 i 14 de l’Ajuntament i 3 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de
10.273,15 €, segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 13 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
53,51 €.

- Relació de factures núm. 14 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import
10.193,04 €.

- Relació de factures núm.  3 de Patronat Turisme, d’import 26,60 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 169/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 13 i 14 de l’Ajuntament i 3 de Patronat Turisme, per un
import total de 10.273,15 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/722722722722    

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

Aprovació relacions de factures núms. 20, 21 i 22 de l’Ajuntament. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 2.540,35 €, segons
el següent detall:

- Relació de factures núm. 20 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.189,59 €.
- Relació de factures núm. 21 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.238,73 €.
- Relació de factures núm. 22 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 112,03

€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 206/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 20, 21 I 22 de l’Ajuntament, per un import total de
2.540,35 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/853853853853    

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

Aprovació relacions de factures núms. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 40 de l’Ajuntament. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 206.997,20 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 32 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
28.837,98 €.

- Relació de factures núm. 33 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 4.033,33 €.
- Relació de factures núm. 34 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

1.947,58 €.
- Relació de factures núm. 35 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

6.697,49 €.
- Relació de factures núm. 36 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

11.904,25 €.
- Relació de factures núm. 37 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

142.528,03 €.
- Relació de factures núm. 38 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import

5.881,84 €.
- Relació de factures núm. 40 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 5.166,70 €.



2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 230/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 40 de l’Ajuntament, per un
import total de 206.997,20    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/939939939939    

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

Aprovació relacions de factures núms. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 de l’Ajuntament. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 1.394.380,25 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 48 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.210,00 €.
- Relació de factures núm. 49 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 624,11 €.
- Relació de factures núm. 50 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 249.386,06

€.



- Relació de factures núm. 51 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import
1.096.699,24 €.

- Relació de factures núm. 52 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 411,40 €.
- Relació de factures núm. 53 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

563,75 €.
- Relació de factures núm. 54 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

5.993,99 €.
- Relació de factures núm. 55 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 115,18

€.
- Relació de factures núm. 56 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

20.335,84 €.
- Relació de factures núm. 57 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

19.041,08 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 267/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments dFonaments dFonaments dFonaments de drete drete drete dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 de l’Ajuntament,
per un import total de 1.394.380,25    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/1042104210421042    

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

Aprovació relacions de factures núms. 97, 86, 87, 88, 89, 91, 92 i 94 de l’Ajuntament i 6 de 
Patronat Turisme. 



FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 181.216,11    €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 97 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
17.933,98 €.

- Relació de factures núm. 86 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.018,72 €.
- Relació de factures núm. 87 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.532,66 €.
- Relació de factures núm. 88 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

202,43 €.
- Relació de factures núm. 89 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

17.809,30 €.
- Relació de factures núm. 91 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

8.124,68 €.
- Relació de factures núm. 92 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

110.689,87 €.
- Relació de factures núm. 94 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

22.404,47 €.
- Relació de factures núm. 6 de Patronat Turisme, d’import 1.500,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 309/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 97, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94 de l’Ajuntament i 6 de
Patronat Turisme, per un import total de 181.216,11    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.



3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/1136113611361136    

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

Aprovació relacions de factures núms. 101, 102, 103, 104, 105, 106 de l’Ajuntament i 7 de 
Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 28.012,22 €, segons
el següent detall:

- Relació de factures núm. 101 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
9.882,36 €.

- Relació de factures núm. 102 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 984,52 €.
- Relació de factures núm. 103 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 204,00 €.
- Relació de factures núm. 104 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 13.441,82 €.
- Relació de factures núm. 105 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 250,00

€.
- Relació de factures núm. 106 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

1.149,52 €.
- Relació de factures núm. 7 de Patronat Turisme, d’import 2.100,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 371/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.



ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 101, 102, 103, 104, 105, 106 de l’Ajuntament i 7 de
Patronat Turisme, per un import total de 28.012,22    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/DECRET NÚM. 2016/1217121712171217    

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

Aprovació relacions de factures núms. 114, 115, 117, 120 i 121 de l’Ajuntament. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 216.623,01 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 114 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,
d’import 29.000,77 €.

- Relació de factures núm. 115 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 65.869,32
€.

- Relació de factures núm. 117 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import
12.970,63 €.

- Relació de factures núm. 120 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 104.716,60 €.
- Relació de factures núm. 121 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import

4.065,69 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 400/16, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost,    en el seu apartat 1,    diu que les factures, una
vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en
el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per part
d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.



2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar les relacions de factures núms. 114, 115, 117, 120 i 121 de l’Ajuntament, per un import
total de 216.623,01    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera 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. - INTERVENCIÓ i per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Quedar-ne assabentats. 

2222....3333....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

2222....3333....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11114444////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 14/2016  
Titular: Y. M. DE B.
Emplaçament: CR MESTRAL, 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 29/03/2016 el/la Sr/a. Y. M. DE B., sol·licita la concessió d’una llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres consistents en la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ 
MESTRAL. DE MAS MEL de Calafell, amb la referència cadastral núm. xxxx.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’enginyer Sr. J. A. M. 
visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona, el dia 
21/03/2016, amb núm. AUM463, i assumeix l’obra l’enginyer Sr. Joan Albet Miró. 

2222.... En data 26 d'abril de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

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



3.3.3.3. En data 28 d'abril 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.

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la Sra. Y. M. DE B. llicència 
urbanística d’obra major per realitzar CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ MESTRAL DE MAS MEL,  de 
Calafell 43820, d’acord amb el projecte tècnic.

2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva.

3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini 
de tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística 
ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal 
advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat i per la paralització durant les 
dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 



5.5.5.5. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de
750,00 euros.

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

7.7.7.7. Comunicar a l’interessada que contra la present resolució de concessió de la llicència urbanística,
que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.

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

2222....3333....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11115555////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 15/2016  
Titular: M. IS. C. S.
Emplaçament: CR CANADA

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 02/04/2016 el/la Sr/a. M. I. C. S. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres consistents CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C/CANADA DE 
SEGUR DE CALAFELL 43882, amb la referència cadastral núm. 
3128827CF8632N0001KF.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Sr. 
A. B. M., visat pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, el dia 30/03/2016, amb núm. AUN605, i 
assumeix l’obra l’arquitecte tècnic Sr. Ay. B. M. 

2.2.2.2. En data 27 d'abril 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. El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram.
2. En cas de modificació i/o substitució de les tanques de parcel·la en la zona de la piscina,

aquestes no podran ultrapassar, en la seva part d’obra opaca, l’alçada d’un metre sobre la
rasant actual del terreny.



3.3.3.3. En data 28 d'abril 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.

9.9.9.9. D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la Sra. M. I. C. S. llicència 
urbanística d’obra major per realitzar CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C/ CANADA DE SEGUR DE 
CALAFELL 43882, d’acord amb el projecte tècnic.

2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva.

3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini 
de tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística 
ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal 
advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat i per la paralització durant les 
dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 



5.5.5.5. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de
750,00 euros.

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

7.7.7.7. Comunicar a l’interessada 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. 

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 59/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 59/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 59/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 59/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 59/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

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 DISTRIBUCION SDG S.A.

- Exp. OM 59/2016.- s/ref. 160178TRC SH per a l’obertura d’1 cata sobre vorera de 10 x 04 m2 i
connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del Pss. Marítim de Sant Joan de
Déu, 42 de Calafell .

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

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- 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.
- 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.
- 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’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.
- Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen

Vist l’informe jurídic, de data 12 d’abril 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 GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obra menor subjecte a les
condicions requerides per l’Enginyer tècnic municipal de data 12 d’abril de 2016, adjunt a
aquesta resolució per un termini de 5 dies, prorrogables segons els terminis establerts per
la legislació vigent, següents:

- Exp. OM 59/2016  s/ref. 160178TRC SH per l’execució de obertura d’1 cata sobre vorera de
10 x 0,4 m2 per connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del Pss.
Marítim de Sant Joan de Déu, 42 de Calafell.

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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o 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. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 55/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 55/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 55/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 55/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 55/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 11 de març de 2016, GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència
urbanística d’obres menors per l’execució d’obertura de rasa sobre vorera i calçada de 11 x
0,4 m2, i connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural a nous abonats de l'immoble
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 279, de Calafell Ref. núm. 160109TRR GC.



2- Vist l’informe favorable emès per part de l’enginyer tècnic municipal de dat, 7 d’abril de
2016, el qual consta en l’expedient amb els següents condicionants:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- 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 cm. 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.
- 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.
- 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’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 jurídic, de data 12 d’abril de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta
a l’expedient.

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments de dretde dretde dretde 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 l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  55/2016  per l’execució d’obertura de rasa sobre vorera i calçada de 11 x 0,4
m2, i connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural a nous abonats de l'immoble
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 279. Ref. núm. 160109TRR GC. , subjecte a les
condicions especials requerides en l’informe de l'Enginyer tècnic Municipal, 7 d'abril 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o 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. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 70/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 70/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 70/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 70/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 70/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 



Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

1- En data13 d’abril de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 70/2016  per l’execució de Obertura de rasa sobre
vorera i calçada de 5 x 0,4 m2, i connexió de 1 ramal  per a subministrar gas natural a nous
abonats. C/ Vilamar, 94,  43820 de la Platja de Calafell.

2- Vist l’informe favorable emès per part de l’enginyer tècnic municipal, el qual consta a l’expedient
amb els següents condicionants:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- 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 cm. 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.
- 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.
- 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’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 jurídic, de data 22 d’abril 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 l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  70/2016  per l’execució d’obertura de rasa sobre vorera i calçada de 5 x 0,4
m2, i connexió d’1 ramal  per a subministrar gas natural a nous abonats al c/ Vilamar, 94
43820 de la Platja de Calafell s/ref 160142TRR SH., subjecte a les condicions especials
requerides en l’informe de l'Enginyer tècnic municipal, 22 d'abril 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest perííííode no ode no ode no ode no s’autoritzars’autoritzars’autoritzars’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.
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IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 64/2016  
Interessat: AV. SANT JOAN DE DEU  DE CALAFELL CDAD.PROP. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

1. En data 8 d'abril de 2016, AV. SANT JOAN DE DÉU 117-118 DE CALAFELL CDAD.PROP., va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 64/2016  per l’execució de REHABILITACIÓ 
DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU, de la Platja de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 18 d'abril 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:::: 

**** En el cas d’ocupar terrenys d’En el cas d’ocupar terrenys d’En el cas d’ocupar terrenys d’En el cas d’ocupar terrenys d’úúúús ps ps ps púúúúblic mblic mblic mblic municipal amb mercaderies, materials deunicipal amb mercaderies, materials deunicipal amb mercaderies, materials deunicipal amb mercaderies, materials de
construcciconstrucciconstrucciconstruccióóóó, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, desc, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, desc, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, desc, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descààààrrega de materialrrega de materialrrega de materialrrega de material
amb camions, etc. s’hauramb camions, etc. s’hauramb camions, etc. s’hauramb camions, etc. s’hauràààà    de liquidar la taxa d’ocupacide liquidar la taxa d’ocupacide liquidar la taxa d’ocupacide liquidar la taxa d’ocupacióóóó    de la via pde la via pde la via pde la via púúúública al departament deblica al departament deblica al departament deblica al departament de
Via PVia PVia PVia Púúúública de l’Ajuntament blica de l’Ajuntament blica de l’Ajuntament blica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenande Calafell, segons disposa l’ordenande Calafell, segons disposa l’ordenande Calafell, segons disposa l’ordenançççça fiscal na fiscal na fiscal na fiscal núúúúm. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8....
””””L’execuciL’execuciL’execuciL’execucióóóó    dels treballs situats dintre de la zona de proteccidels treballs situats dintre de la zona de proteccidels treballs situats dintre de la zona de proteccidels treballs situats dintre de la zona de proteccióóóó    de la costa es condicionen ade la costa es condicionen ade la costa es condicionen ade la costa es condicionen a
l’autoritzacil’autoritzacil’autoritzacil’autoritzacióóóó    del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perdel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perdel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perdel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per
realitrealitrealitrealitzar obres dintre de la zona de servitud de proteccizar obres dintre de la zona de servitud de proteccizar obres dintre de la zona de servitud de proteccizar obres dintre de la zona de servitud de proteccióóóó    del domini pdel domini pdel domini pdel domini púúúúblicblicblicblic
maritimoterrestre.maritimoterrestre.maritimoterrestre.maritimoterrestre.””””

3. Vist l’informe jurídic, de data 19 d’abril de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a AV. SANT JOAN DE DEU 1 CALAFELL CDAD.PROP.  la llicència d'obres
menors Exp. Núm.  64/2016  per l’execució de REHABILITACIÓ DE FAÇANA IMMOBLE 
SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU,,  subjecte a les condicions especials 
requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, de 18 d'abril 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o 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 la Platja de Calafell es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2.2.2.2. 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. L’execució dels treballs situats dintre de la zona de protecció de la costa es condicionen a
l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
per realitzar obres dintre de la zona de servitud de protecció del domini públic
maritimoterrestre.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



2222....3333....7777....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    MMMMEEEEMMMMÒÒÒÒRRRRIIIIAAAA    TTTTÈÈÈÈCCCCNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVAAAALLLLOOOORRRRAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNN    MMMMUUUURRRR    DDDDEEEE    
CCCCOOOONNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAALLLL    SSSSOOOOLLLLAAAARRRR    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC////    jjjjOOOOAAAAQQQQUUUUIIIIMMMM    DDDDOOOOMMMMÈÈÈÈNNNNEEEECCCCHHHH    CCCCAAAASSSSTTTTEEEELLLL    777SSSSEEEECCCCTTTTOOOORRRR    
CCCCOOOOMMMMAAAAFFFFAAAARRRREEEELLLLLLLLAAAA       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Aprovació Memòria tècnica valorada per la construcció d’un mur de contenció al solar municipal 
situat al c/ Joaquim Domènech Castel, al sector Coma Farella de Calafell 

FFFFeeeettttssss    

El jutjat contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en data 2 de novembre de 2015, ha dictat la 
sentència 310/2015,  relativa al recurs 281/14, procediment abreujat de la demanda formulada pel 
propietari de la finca situada al c/ Joaquin Domènech Castel, en el que entre altres, es 
condemna a l’Ajuntament de Calafell, a executar en els terrenys de propietat municipal les obres 
enumerades pel demandant en el seu escrit de demanda, per evitar que es segueixin produint danys a 
la finca propietat del demandant. 

Els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica valorada per la construcció d’un 
mur de contenció al solar municipal situat al c/ Joaquim Domènech Castel, al sector Coma Farella 
de Calafell, que té per objecte donar compliment a la sentència 310/2015, per un import 
d’execució per contracte de 5.635,99€ 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt....        

Atès el que disposa l’art. 34 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals. 

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: 

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: 

APROVAR memòria tècnica valorada per la construcció d’un mur de contenció al solar municipal 
situat al c/ Joaquim Domènech Castel, al sector Coma Farella de Calafell, que té per objecte donar 
compliment a la sentència 310/2015, per un import d’execució per contracte de 5.635,99€ 

2222....3333....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    66662222////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 62/2016  
Interessat: COM PROP EDIFICI COLUMBUS  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

1. En data 6 d'abril de 2016, la COM PROP EDIFICI COLUMBUS, va sol·licitar llicència urbanística 
d’obres menors Exp. núm. 62/2016  per l’execució de REFORMA PUNTUAL DE FAÇANA IMMOBLE 
SITUAT AL C/ GARONA de Segur de Calafell.



2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha
emès informe favorable en data 18 d'abril de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es
desprèn: ““““Procedeix atorgar Procedeix atorgar Procedeix atorgar Procedeix atorgar la llicla llicla llicla llicèèèència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sensncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sensncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sensncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens
perjudici del de tercers, perquperjudici del de tercers, perquperjudici del de tercers, perquperjudici del de tercers, perquèèèè    les obres sol.licitades compleixen amb les determinacionsles obres sol.licitades compleixen amb les determinacionsles obres sol.licitades compleixen amb les determinacionsles obres sol.licitades compleixen amb les determinacions
urbanurbanurbanurbaníííístiques previstes al planejament, aixstiques previstes al planejament, aixstiques previstes al planejament, aixstiques previstes al planejament, aixíííí    com amb la normativa urbancom amb la normativa urbancom amb la normativa urbancom amb la normativa urbaníííística i tstica i tstica i tstica i tèèèècnicacnicacnicacnica
d’aplicacid’aplicacid’aplicacid’aplicacióóóó. . . . No obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les següüüüents observacions: En el cas d’ocupar terrenysents observacions: En el cas d’ocupar terrenysents observacions: En el cas d’ocupar terrenysents observacions: En el cas d’ocupar terrenys
d’d’d’d’úúúús ps ps ps púúúúblic municipal amb mercaderies, materials de construcciblic municipal amb mercaderies, materials de construcciblic municipal amb mercaderies, materials de construcciblic municipal amb mercaderies, materials de construccióóóó, runes, tanques, contenidors, runes, tanques, contenidors, runes, tanques, contenidors, runes, tanques, contenidors
puntuals, cavallets, bastides, descpuntuals, cavallets, bastides, descpuntuals, cavallets, bastides, descpuntuals, cavallets, bastides, descààààrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’hauràààà    de de de de liquidar laliquidar laliquidar laliquidar la
taxa d’ocupacitaxa d’ocupacitaxa d’ocupacitaxa d’ocupacióóóó    de la via pde la via pde la via pde la via púúúública al departament de Via Pblica al departament de Via Pblica al departament de Via Pblica al departament de Via Púúúública de l’Ajuntament de Calafell,blica de l’Ajuntament de Calafell,blica de l’Ajuntament de Calafell,blica de l’Ajuntament de Calafell,
segons disposa l’ordenansegons disposa l’ordenansegons disposa l’ordenansegons disposa l’ordenançççça fiscal na fiscal na fiscal na fiscal núúúúm. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8””””

3. Vist l’informe jurídic, de data 19 d’abril 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 COM PROP EDIFICI COLUMBUS  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
62/2016  per l’execució de REFORMA PUNTUAL DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT AL C/
GARONA de Segur de Calafell,  subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal de 18 d'abril 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost s entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest peri 30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 



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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....3333....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    EEEELLLL    RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSS    DDDDEEEE    RRRREEEEPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPEEEERRRR    MMMMEEEERRRRCCCCAAAANNNNTTTTIIIILLLL    
AAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE,,,,    SSSSLLLL....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 

Sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca ubicada al Polígon x Parcel·la x del paratge 
Barber, de Calafell. 

1111.... FFFFeeeettttssss

1. El 11 de desembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 2015/42.627, el senyor Bernd Dissarz, 
en representació de la mercantil ANDANTE, S.L., va sol·licitar llicència de parcel·lació de la finca 
ubicada al Polígon x Parcel·la x del paratge  Barber, de Calafell, per tal de segregar dos porcions i 
en el mateix acte agregar-les a una altra parcel·la registral confrontant amb la primera.

2. El 9 de març de 2016, amb registre d’entrada núm. 2016/8.473, el senyor Bernd Dissarz, en 
representació de la mercantil ANDANTE, S.L., va presentar recurs de reposició davant el silenci 
negatiu produït.

3. Tramesa al departament d’urbanisme, l’Arquitecte municipal Sr. Tomàs Gutierrez Garzón ha 
emès informe desfavorable en data 17 de març de 2016, el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: “ La parcel·lació sol·licitada no està permesa per la normativa urbanística vigent, tant la 
del POUM de Calafell com la del TRLU i la del RPLU.” 

2. Fonaments de dret2. Fonaments de dret2. Fonaments de dret2. Fonaments de dret

1. La normativa d'aplicació vigent és la del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el 24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24
d'octubre de 2011, dia de la seva publicació al DOGC; el Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i
el Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU).



2. La finca Parcel·la x Polígon x, amb UTM xxxx, és una única finca cadastral formada però per dues 
finques registrals independents, la registral núm. 16.687 i la registral núm. 16.689.

3. Es pretén segregar de la registral núm. 16.687 dos porcions de 866,34 m2 (A) i de 222,83 m2 

(B) respectivament i, en el mateix acte, agregar aquestes dues porcions a la finca registral núm.
16.689, que és confrontant amb la primera.

4. El POUM de Calafell classifica aquestes dues finques registrals de la següent manera:
Finca registral 16.687: En part Sòl Urbanitzable No Delimitat (PPU ND CIRERERS); i en part Sòl Urbà
Consolidat, d’aquest sòl una part esta qualificat com a zona d’Activitats Dotacionals Privades (clau
ADer) i l’altra part com a Sistema de Comunicacions Viaries (clau 1).
Finca registral 16.689: Sòl Urbà Consolidat, i esta qualificat en part com a zona d’Activitats
Dotacionals Privades (clau ADer) i en part com a Sistema de Comunicacions Viaries (clau 1).

5. Així doncs, una part de la finca registral núm. 16.687 és Sòl Urbanitzable No Delimitat, per tant
d’acord amb el que determina l’article 52.2 del TRLU, “el règim d’ús del sòl urbanitzable no
delimitat, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al règim d’utilització, gaudi i
disposició establert per aquest capítol per al ssssòòòòllll    no urbanitzableno urbanitzableno urbanitzableno urbanitzable”.

6. Respecte el sòl no urbanitzable l’article 191.2 del POUM de Calafell determina que en sòl no
urbanitzable no es podran efectuar parcel·lacions urbanístiques. Així mateix l’article 195.1 del TRLU
determina que en sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas.

7. A més l’article 23.1 del RPLU estableix que són prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl
no urbanitzable i en sen sen sen sòòòòl urbanitzable no delimitatl urbanitzable no delimitatl urbanitzable no delimitatl urbanitzable no delimitat.

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

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 Desestimar Desestimar Desestimar el recurs reposició presentat ja que, la parcel·lació sol·licitada no està permesa per la
normativa urbanística vigent, tant la del POUM de Calafell com la del TRLU i la del RPLU.

2- Notificar la present resolució a l’interessat.

2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CACACACADASTREDASTREDASTREDASTRE 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L’EXERCICI 2016DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L’EXERCICI 2016DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L’EXERCICI 2016DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L’EXERCICI 2016       

Es dona compte mitjançant el decret 979/2016, de data 12 d’abril de 2016, de l’aprovació anual de 
l’Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials de l’exercici 2016, el qual es transcriu 
literalment: 

DECRET NÚM 979/2016DECRET NÚM 979/2016DECRET NÚM 979/2016DECRET NÚM 979/2016    

IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTL’EXPEDIENTL’EXPEDIENTL’EXPEDIENT    



Expedient 1229/2016, relatiu a la resolució d’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles 
de característiques especials de l’exercici 2016.    

FetsFetsFetsFets    

1. Resultant que el tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació
d’expedient per a l’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques
especials.

2. Resultant que s’ha rebut de la Direcció General del Cadastre el padró cadastral i la resta de
documents expressius de les seves variacions.

3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i
Urbanístics.

4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Anunci que s’inserirà al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

5. Vist l’informe del director de Serveis Econòmics.

6. Vist l’informe proposta de la responsable del Departament de Cadastre

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

3. Llei 30/92, de 26 de novembre sobre règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

4. Aquesta competència està delegada segons decret d'Alcaldia 2015/2669, de data 22 de juny de
2015, de delegació d’atribucions als tinents d’alcalde.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1. Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials corresponent a
l’exercici 2016 que ascendeix a un total de 307.633,04 euros, i compta amb 1 registre.

2. Procedir a la seva exposició al públic mitjançant anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3. Durant el termini dels 20 dies naturals posteriors al primer dia de cobrament, l’interessat podrà
consultar el padró al Departament de Cadastre, situat a Plaça Catalunya, 31, 1r pis, de 9.00 a
14.00 hores.

4.- En cas de disconformitat amb les dades contingudes al padró, l’interessat podrà presentar recurs 
de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització 
del període d’exposició pública. 



5.- Fixar el termini de recaptació en període voluntari des del dia 2 de maig fins al dia 1 de juliol de 
2016, d’acord amb el calendari del contribuent previst per l’exercici 2016. 

6.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

7.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE. 

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

ÚNICÚNICÚNICÚNIC.- Quedar-ne assabentats del contingut del decret. 

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
DE NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2016DE NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2016DE NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2016DE NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2016       

Es dona compte mitjançant el decret 1135/2016, de data 25 d’abril de 2016, de l’aprovació anual 
de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2016, el qual es transcriu 
literalment: 

DECRET NÚM 1135/2016DECRET NÚM 1135/2016DECRET NÚM 1135/2016DECRET NÚM 1135/2016    

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

Expedient 1447/2016, relatiu a la resolució d’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles 
de Naturalesa Urbana de l’exercici 2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. Resultant que el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació
d’expedient per a l’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

2. Resultant que s’ha rebut de la Direcció General del Cadastre el padró cadastral i la resta de
documents expressius de les seves variacions.

3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i
Urbanístics.

4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Anunci que s’inserirà al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

5. Vist l’informe del director de Serveis Econòmics.

6. Vist l’informe proposta de la responsable del Departament de Cadastre.

Fonaments del dretFonaments del dretFonaments del dretFonaments del dret    

1. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL).



2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

3. Llei 30/92, de 26 de novembre sobre règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

4. Aquesta competència està delegada segons decret d'Alcaldia 2015/2669, de data 22 de juny de
2015, de delegació d’atribucions als tinents d’alcalde.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tant, resolc: 

1.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a 
l’exercici 2016 que ascendeix a un total de 19.919.115,44 euros, i compta amb un total de 40.596 
registres. 

2.- Procedir a la seva exposició al públic mitjançant anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

3.---- Durant el termini dels 20 dies naturals posteriors al primer dia de cobrament, els interessats 
podran consultar el padró al Departament de Cadastre, situat a Plaça Catalunya, 31, 1r pis, de 9.00 
a 14.00 hores. 

4.- En cas de disconformitat amb les dades contingudes al padró, els interessats podran presentar 
recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de 
finalització del període d’exposició pública. 

5.-    Fixar el termini de recaptació en període voluntari des del dia 2 de maig fins al dia 1 de juliol de 
2016, d’acord amb el calendari del contribuent previst per l’exercici 2016. 

6.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

7.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE. 

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

ÚNICÚNICÚNICÚNIC.- Quedar-ne assabentats del contingut del decret. 

2.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS 
D’ABRIL DE 2016D’ABRIL DE 2016D’ABRIL DE 2016D’ABRIL DE 2016       

FetsFetsFetsFets    



1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal laboral com funcionari, i que
tot seguit es relacionen, els hi correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva
antiguitat en la data indicada.

GRUP TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 
TRIENNIS 

DATA NOU 
TRIENNI 

NOU 
TRIENNI 

DATA 
EFECTES 

ANTIGUITAT 
MENSUAL 

DETALL 
NÚM 
TRIENNIS 

 A2 O. P., I. 23/04/1998 23/04/2016 6 01/05/2016 210,72 6 de A2 

 C2 M. M., C. 25/04/2007 25/04/2016 3 01/05/2016 54,24 3 de C2 

 C2 R. A., C. 01/05/2010 01/05/2016 2 01/05/2016 36,16 2 de C2 

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat
prevista en el pressupost municipal per a l’any 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0123, de 2 de maig de 2016, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administraves (DOGC  núm. 6830, de 13/03), de reclassificació al subgrup C1 de les categories
d’agent i caporal, a efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una disposició
addicional a la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà
d’haver estat publicada en el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia
local de Calafell, amb categories d’agent i caporal amb venciment de trienni a partir del dia 14
de març de 2015, meritaran el nou trienni amb el valor econòmic del subgrup C1.

2. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(DOGC de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:

 “S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 
policies locals, amb el text següent: 

«Setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant 
de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació 
de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup 
C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 



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

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena 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.

5. Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

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 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les
retribucions del personal del sector públic.

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels
triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a l’antiguitat del personal laboral.

11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell,
pel que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.

12. 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.

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. Aprovar el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la part expositiva d’aquest
escrit el venciment del trienni i el seu abonament , amb efectes del dia 1 de maig de 2016,
d’acord amb les quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes de maig de 2016 dels imports dels
triennis esmentats, que corresponguin.



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

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I 
EXCLOSOS D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, EXCLOSOS D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, EXCLOSOS D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, EXCLOSOS D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, 
MITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREOPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREOPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREOPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM BALL, EN RÈGIM BALL, EN RÈGIM BALL, EN RÈGIM 
D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 22 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les
bases que regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió per a la
provisió de dos llocs de treball, en règim d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrits al
Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Calafell.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7.069, de data 1 de març de 2016, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 51, de
data 15 de març de 2016.

3. L’11 d’abril de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de referència, amb indicació del
motiu de l’exclusió, i l’aprovació de la composició de l’òrgan qualificador de les proves.
Modificat aquest últim, a petició de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per acord de
la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016. Ambdós acords han estat exposats al
públic d’acord el que s’estableixen a les bases del procés.

4. El 4 de maig de 2016, amb RGE número 15690, l’aspirant amb referència 071B , que va ser
exclosa del procés selectiu per no aportar justificació de l’exempció del pagament de les taxes
d’examen, ha presentat, dins del termini d’al·legacions, instància adjuntant certificat de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social conforme no percep cap tipus de pensió del Sistema
de la Seguretat Social ni d’altres pensions públiques.

5. Durant el període d’al·legacions no ha estat presentada cap recusació o abstenció dels
membres de l’òrgan qualificador.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0166/2016/RH/CG, de 5 de maig de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Base tercera, punt 7, de les bases que regulen el procés selectiu per a la cobertura de dos llocs
de treball d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en règim de personal
laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc, on s’estableixen els motius d’exclusió, que són:

“…la no presentació de la documentació següent: 

• Instància degudament signada. 



• Fotocòpia del DNI. 
• El justificant de pagament dels drets d’examen, o certificat d’exempció d’abonament dels 

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

2. Base catorzena  de les esmentades bases on s’estableix el motiu i forma de justificació de
l’exempció del pagament de les taxes d’examen, que són:

“....l’article 5.1.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament de les 
taxes: 

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

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

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

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

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

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.
Articles 124 i 125.

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

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

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

10. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

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

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. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per l’aspirant amb referència 071B, aportant
certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu de no ser perceptora de cap
pensió pública ni del sistema de la Seguretat Social, com a justificant de l’exempció del
pagament de les taxes d’examen, ja que l’exempció s’acredita, d’acord amb la base catorzena,
mitjançant certificat del Servei d’Ocupació conforme l’aspirant està en situació d’atur i no és
perceptor de cap subsidi per aquesta situació, no sent procedent el certificat aportat.

2. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió de dos llocs de treball, en règim d’interinitat,
d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Calafell, segons
consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2 d’aquesta resolució.

Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants
d’admesos i exclosos es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta
Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i
demés llocs previstos a les bases.

3. Manifestar que tots els/les aspirants admesos han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència en  català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent o superior, restant exempts de realitzar l’esmentada prova, que correspon al primer
exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3
d’aquesta resolució.

4. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la seva constitució:

Data: 24 de maig de 2016 
Hora: A les 11:00 hores 
Lloc: Edifici Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

5. Convocar als aspirants admesos i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la
realització del tercer exercici de la fase d’oposició, donat que tots els aspirants estan exempts
de realitzar els dos primers exercicis (coneixement de llengua catalana i castellana), que
correspon a la prova pràctica:

Data: 24 de maig de 2016 
Hora: A les 11:30 hores 
Lloc: Edifici Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

6. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la



notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

7. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.

8. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Comunicació i de Recursos Humans, al
Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes
escaients.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

LLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOS    

Núm. Registre Núm. Registre Núm. Registre Núm. Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

9504 202C 

9806 694B 

9866 641X 

10016 029V 

10097 158L 

10270 983S 

10529 474R 

10616 980E 

11163 323B 

11168 464C 

11334 459R 

11364 048C 

11488 063A 

11542 323Q 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOS    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s 
d’exclusió 

11187 071B 1 

1) Per incompliment de la base tercera: no aportar certificat acreditatiu de no cobrar cap subsidi o
prestació



ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

9504 202C 

9806 694B 

9866 641X 

10016 029V 

10097 158L 

10270 983S 

10529 474R 

10616 980E 

11163 323B 

11168 464C 

11334 459R 

11364 048C 

11488 063A 

11542 323Q 

2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA DEL PROGRAMA D. PROGRAMA D’EXPERIENCIACIÓ CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA DEL PROGRAMA D. PROGRAMA D’EXPERIENCIACIÓ CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA DEL PROGRAMA D. PROGRAMA D’EXPERIENCIACIÓ CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA DEL PROGRAMA D. PROGRAMA D’EXPERIENCIACIÓ 
LABORAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA LABORAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA LABORAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA LABORAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUCORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUCORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUCORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE PORT ALS TERRITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE PORT ALS TERRITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE PORT ALS TERRITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE 
REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015       

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, contractar 
laboralment mitjançant un contracte d'obra o servei determinat d’interès social i a temps 
parcial, a la senyora X. E. F., 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.

2. L’esmentada contractació establia una jornada del 50 % distribuïda de dilluns a dimecres de 
08:00 a 14:15 h.

3. El 4 de maig de 2016 la Coordinadora de Benestar Social de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe en el qual es proposa modificar el contracte de la senyora X. E. F. en el sentit què, la 
jornada dels dimecres passarà a realitzar-se el divendres amb el mateix horari, amb efectes 
des del 22/03/2016, sent la jornada: dilluns, dimarts i divendres de 8 a 14:15 hores. 



4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0165/2016/RH/CG, de data 4 de maig
de 2016, que queda unit a l’expedient.

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. Modificar la distribució horària del contracte subscrit amb la senyora X. E. F. 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, sent el següent: 
dilluns, dimarts i divendres de 8 a 14:15 hores. Aquesta modificació té efectes 
retroactius des del 22 de març de 2016

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

2.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS 
PRESENTADES PER CISA BROS, SL EN RELACIÓ AL RESTABLIMENT DE LEGALITAT RLPRESENTADES PER CISA BROS, SL EN RELACIÓ AL RESTABLIMENT DE LEGALITAT RLPRESENTADES PER CISA BROS, SL EN RELACIÓ AL RESTABLIMENT DE LEGALITAT RLPRESENTADES PER CISA BROS, SL EN RELACIÓ AL RESTABLIMENT DE LEGALITAT RL----006/2015 006/2015 006/2015 006/2015 
I REQUERIR  LA INSTAL•LACIÓ D’UN LIMITADORI REQUERIR  LA INSTAL•LACIÓ D’UN LIMITADORI REQUERIR  LA INSTAL•LACIÓ D’UN LIMITADORI REQUERIR  LA INSTAL•LACIÓ D’UN LIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA 
CADENACADENACADENACADENA    DE SO DE SO DE SO DE SO        

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT:     

RL-006/2015  
ACM-115/2014        
Cisa Bros, SL 
Discoteca 
L’Ou 
Avinguda Catalunya. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 17 de setembre de 2015, la Junta de  Govern Local va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient de restauració de la legalitat (Exp.  RL – 06/2015) contra l’empresa CISA BROS, SL, 
propietària de la Discoteca l’Ou, situada a l’Avinguda Catalunya de Segur de Calafell, per tal de 
regularitzar la seva situació en relació al limitador-enregistrament acústic de la cadena de so 
garantint els límit establerts a la vigent Ordenança reguladora de sorolls i vibracions del 
municipi de Calafell.

2. Notificat l’esmentat acord a la interessada va interposar recurs/escrit d’al·legacions mitjançant 
el qual va sol·licitar l’anul·lació de l’acte administratiu perquè aquest s’ha produït sense forma 
jurídica i, per tant, anul·lable; sense justificació i necessitat i per ser perjudicial pels interessos 
econòmics de la meva representada. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.El present expedient de restabliment de la legalitat va ser iniciat contra la interessada per que,
segons l’informe de l’arquitecte municipal, de 4 de setembre de 2015, a l’Ajuntament de Calafell
no li consta que la discoteca anomenada “OU” disposi d’un limitador-enregistrament intercalat
amb la cadena de so per tal d’assegurar que no es sobrepassen els límits acústics establerts a la
disposició transitòria cinquena i l’article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’article 11 de l’Ordenança Municipal.

2.Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament en data 30 de març i que s’adjunta
a la present com a Annex 1.

3.3.3.3.AtesesAtesesAtesesAteses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de
l’Alcaldia sobre delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

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: 

1.1.1.1. Desestimar Desestimar Desestimar Desestimar les al·legacions de la interessada, 7 d’octubre de 2015 mitjançant escrit amb RGE.
35427/2015.

2.2.2.2. Requerir Requerir Requerir Requerir a la interessada    per a que presenti la següent documentació, ja requerida mitjançant
l’Acord de Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2015 RGS. 10452:
• Informe de l’empresa instal·ladora del tipus de limitador - enregistrament acústic instal·lat

en la cadena de so i les seves característiques tècniques.
• Informe de l’empresa instal·ladora del limitador - enregistrament acústic que compleix amb

els requeriment tècnics de l’Annex 9 de l’Ordenança Municipal.
• Estudi d’aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible realitzat

per tècnic competent o entitat d’inspecció i control degudament acreditada, que justifiqui
que es respecten els límits establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb l’empresa instal·ladora del limitador -enregistrador.

3.3.3.3. Concedir Concedir Concedir Concedir a la interessada, Cisa Bros, SL en la seva condició de titular de l’activitat, un nou
termini d’audiència de 10 dies, a comptar de l’endemà de rebuda la notificació, per a que
presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi pertinents.

4.4.4.4. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la interessada un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del
dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 3, per que instal·li un
limitador - enregistrador de so i aporti tota la documentació requerida a l’apartat 1.

5.5.5.5. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha
instal·lat el limitador - enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida,
l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i
equips de música instal·lats al local. Tot això amb independència de la possibilitat de tramitar el
corresponent expedient sancionador.

6.6.6.6. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució a la part interessada i a la policia local.



2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA PER JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ART. 11 DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL PRESENTADA PER JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ART. 11 DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL PRESENTADA PER JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ART. 11 DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL PRESENTADA PER JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ART. 11 DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE SOROLLS I VIBRACIONS DE CALAFELL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE CALAFELL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE CALAFELL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE CALAFELL     

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

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 Canada 
Av. Mossèn Jaume Soler 
12677/2016  

FetsFetsFetsFets    

1. En data 12 de febrer de 2016 (REG 2016/5194) la Sra. Amaia Daza Aristi en representació 
de la societat hotel Canada Palace, SL presenta instància mitjançant la qual sol·licita permís 
per disposar de música i megafonia per a l’animació dels clients de l’Hotel Canadà Palace 
ubicat al l’avinguda Mossèn Jaume Soler de Calafell, durant la temporada d’estiu.

2. En data 24 de febrer de 2016 s’emet informe tècnic el qual proposa no autoritzar la 
utilització de música i megafonia per l’animació dels clients als jardins exteriors ni a 
l’interior de l’hotel, considerades com a 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 per tal de garantir que no es sobrepassen els nivells màxims d’immissió sonora 
en ambient exterior permesos per la normativa vigent. 

En cas de realitzar la instal·lació del limitador-enregistrador caldrà aportar la següent 
documentació tècnica justificativa: 

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a
l’activitat s’ha instal·lat un limitador-enregistrador (indicar característiques i
condicions d’instal·lació d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat
adequadament l’aparell, que s’ha verificat el funcionament del limitador-
enregistrador i que aquest compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9
de l’ordenança municipal de sorolls i les vibracions.

• Certificació tècnica realitzada per un tècnic competent o per una entitat ambiental
de control acreditativa conforme després de realitzar, in situ, dins dels receptors
més propers que hi puguin estar afectats, els mesuraments d’immissió, en ambient
exterior produïts per l’activitat de música i megafonia per l’animació dels clients, es
certifica que els nivells d’avaluació obtinguts en horari diürn, vespre i nocturn no
superen el valors límits permesos en la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i el decret 176/2009 de 10 de novembre que
desenvolupa la llei 16/2002 considerant una zona de sensibilitat acústica
moderada B1.



3. En data 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local acorda NO autoritzar l’ús de música
ni megafonia per a l’animació del 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 per la normativa vigent.

4. En data 12 d’abril de 2016 (REG 2016/12677) la senyora Amaia Daza Aristi presenta un
certificat de la instal·lació d’un limitador enregistrador en resposta de l’expedient
RB_UFA_007_2016 de “restabliment de legalitat, proposta de NO autorització d’ús de
música ni megafonia ni a la terrassa ni als jardins exteriors ni a l’interior de l’hotel”.

5. En data 25 d’abril de 2016 els serveis tècnics municipals emeten informe que s’adjunta a la
present (Annex I), (Annex I), (Annex I), (Annex I), en resposta a l’escrit    data 12 d’abril de 2016 (REG 2016/12677), del
qual es desprèn que la documentació presentada per la titularitat no dona compliment
amb  l’informe tècnic emès en data 24 de febrer de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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. Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

5. Decret 2669/2015, 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.DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr la documentació presentada per la senyora A. D. A. en representació de l’hotel 
Canadà Palace, SL, ja que aquesta no dóna compliment amb els requeriments de l’informe tècnic 
emès en data 24 de febrer de 2016 on s’estableix que en cas de voler disposar de musica i 
megafonia per l’animació dels clients als jardins exteriors i a l’interior de l’hotel, considerades com 
activitats complementàries de l’hotel, i per tal de garantir que no es sobrepassen els nivells màxims 
d’immissió sonora en ambient exterior  és necessari la instal·lació d’un limitador-enregistrador per a 
cada zona d’actuació i cal l’aportació de la següent documentació tècnica justificativa:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a 
l’activitat s’ha instal·lat un limitador-enregistrador (indicar característiques i 
condicions d’instal·lació d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat 
adequadament l’aparell, que s’ha verificat el funcionament del limitador-
enregistrador i que aquest compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 
de l’ordenança municipal de sorolls i les vibracions.

• Certificació tècnica realitzada per un tècnic competent o per una entitat ambiental 
de control acreditativa conforme després de realitzar, in situ, dins dels receptors 
més propers que hi puguin estar afectats, els mesuraments d’immissió, en ambient 
exterior produïts per l’activitat de música i megafonia per l’animació dels clients, es 
certifica que els nivells d’avaluació obtinguts en horari diürn, vespre i nocturn no 
superen el valors límits permesos en la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 



contra la contaminació acústica i el decret 176/2009 de 10 de novembre que 
desenvolupa la llei 16/2002 considerant una zona de sensibilitat acústica 
moderada B1.  

2. Ratificar2. Ratificar2. Ratificar2. Ratificar  la No autorització de 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 a 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.

3.Concedir3.Concedir3.Concedir3.Concedir 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, 44  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.

4.Ordenar4.Ordenar4.Ordenar4.Ordenar a la policia que realitzi tots els controls necessaris per assegurar que no es desobeeixi
aquesta prohibició, ja que l’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.

5. Notificar5. Notificar5. Notificar5. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la policia local.

2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS        

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

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

RL-031/2016  
ACM-018/2001        
Restabliment de Legalitat 
Salomé CB    
Bar  
Salomé 
Monturiol 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de
manifest si hi han hagut o no incidències registrades a l’aparell.

2. En data 25 d’abril de 2016 es presenta el certificat d’extracció de les incidències del
limitador enregistrador emès pel Sr. Jordi Sisó i Muñoz, mitjançant el qual es certifica que
s’ha procedit a l’extracció de les dades enregistrades del dia 7/3/2016 al 24/4/2016 del
limitador enregistrador núm. T240509, posant en coneixement que de les dades extretes
no s’han detectat incidències importants a la sala. El limitador està programat per una
activitat del grup III amb una limitació de l’equip reproductor de música de 80 dB(A) en
emissió i 25 dB(A) en recepció.



La presentació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local 
celebrada el dia 24 de setembre de 2015. 

3. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on s’acorda
aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança
reguladora de sorolls.

Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un 
seguit de comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més 
incidència en quan a una possible contaminació acústica. Les activitats més directament 
relacionades amb aquest fet són les activitats musicals com són les discoteques, bars 
musicals i activitats recreatives amb horaris de funcionament nocturn i d’aquesta manera 
verificar i garantir el compliment normatiu. 

4. Vist l’acta d’inspecció realitzada per la Sra. R. B. de data 6 de novembre de 2015 amb 
núm. d’acta 01/2015 formant part de les actuacions que conformen el pla d’actuació 
als establiments aprovat per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015, on 
es fa constar que al local hi ha una televisió encastada en una armadura de fusta.

5. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 3 de maig de 2016 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

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

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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. ddddonar per presentadaonar per presentadaonar per presentadaonar per presentada la documentació tècnica requerida mitjançant l’Acord de Junta de

Govern Local del dia 24 de setembre de 2015, ja que s’ha presentat el certificat

d’incidències registrades al limitador  enregistrador instal·lat al local on es certifica que no

s’han detectat incidències importants a la sala.

2. Declarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIU de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-031/2015

RGS. 10767/2015 incoat mitjançant Acord de Junta de Govern Local  del dia 24 de 2015

contra la comunitat de bens Salome CB ja que s’han presentat els estudis d’aïllament

acústic del local, obtenint uns valors d’aïllament que compleixen amb la normativa vigent.



3. RecordarRecordarRecordarRecordar a la interessada que a la vista de l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment i

d’acord amb la documentació tècnica de que es disposa, l’activitat podrà disposar

d’ambientació musical del grup III amb una limitació de l’equip reproductor de música de

80 dB(A) en emissió.

4. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la comunitat de bens Salome CB, que l’activitat haurà de donar compliment  als

següents aspectes:

• Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical comportarà la
realització d’un nou informe tècnic de l’empresa instal·ladora del limitador.

• El local no podrà tenir cap equip alternatiu de reproducció de so sense autorització
prèvia de l'ajuntament.

• Queda prohibit manipular i/o modificar el limitador, la seva programació, el micròfon
sensor, el calibrat i els precintes del limitador registrador.

• A requeriment de l'ajuntament, el titular de l'activitat tindrà l'obligació de presentar el
valors registrats pel limitador registrador de so.

• El TV només es podrà utilitzar com a imatge sense que hi pugui haver so. En cas que el
TV es vulgui utilitzar amb so caldrà aportar certificat específic emès per un tècnic
competent on s’especifiqui el sistema utilitzat per a la seva limitació mecànica i al nivell
al que s’ha limitat.

5. Advertir Advertir Advertir Advertir a la comunitat de bens Salome CB, incompleix el que s’estableix al punt 4

d’aquest acord ja sigui en la seva totalitat o en algun dels seus punts s’incoarà restabliment

de legalitat pel tancament de l’activitat.

6. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució a l’interessat, a la policia local, al departament de Via Pública

i als Serveis Jurídics.

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

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. EXPEDIENT NUMERO 4303714002305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 07 de març de 2016, en el que se li 
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. J. M. M. N. en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 



9, 11, 14, 20, 21, 22 i 48.2.A, perquè va protagonitzar els fets "existencia de dos animales Pit Bull 
en patio exterior. Se encuentran en estado de semiabandono Ladran todo el dia molestias 
continuas a los vecinos del bloque. Los animales se orinan y hacen excrementos en el patio, fuerte 
olor desde el exterior y vecinos de al lado. ...el patio no se limpia munca ya que hay mucha 
acumulación de excrementos, denunciado, requerido en verias ocasiones por los agentes no 
obedece... Molestias continuas por ruido de perros ladrando, animales en estado de 
semiabandono. Acumulación de excrementos; fuerte olor; se ensucia la via pública. Quejas de la 
comunidad de propietarios, administrador. No atiende el denunciado.” que es transcriuen en Junta 
de Govern  Local d'incoació el 07 de març de 2016. 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del
termini concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de
descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en
el plec de càrrecs el  07 de març de 2016.

4. Que s’ha actuat 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.”

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

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 24 d’octubre de 2014.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Jose Maria Malivern
Nuñez.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 9,
11, 14, 20, 21, 22 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 401,00.- fins
2.000,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 49.2 l’ordenança sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.2 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 402,00.-€ dins els límits
establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici



de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.  

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. J. M. M. N. per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14, 20,
21, 22 i 48.2.A de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia
de  la sanció de 402,00.-€.

2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut de la Junta de Govern
Local 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, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940 
de l'Ajuntament. 

6. Advertir novament que ha estat incomplert el requeriment pel que pot comportar el comís dels
animals objecte de la infracció”, perquè dins el termini assenyalat en l'apartat quart d'aquesta
Proposta de resolució aporti la documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos
perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili, en cas contrari
s’actuarà en conseqüència.

2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000099 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 10 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303716000099 que s'ha incoat al Sr. M. G. F. en compliment de la proposta de Resolució
d'aquesta Regidoria el 14 de març 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 28 de gener de 2016 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. M. G. F. en qualitat de presumpte responsable, la
comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 17.1 de l'ordenança
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer de la Sanera núm.
22. A l’adreça indicada s’estan fent obres a la vorera d’enfront, hi ha un contenidor de runes de
l’empresa Roca Gómez, SA telf. 938930975. No consta llicència d’ocupació de la via pública.
S’annexa foto a l’expedient”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE
número 49 el 26 de febrer de 2016, i que el primer no va representar 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 10 de març de 2016 va ser declarada ferma el 14 de
març de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament els interessats, mitjançant publicació al
BOE número 91 el 15 d’abril 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. El Sr. M. G. F.  és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu,
tipificada a l’article 17.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 200,00.-€, 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. M. G. F. una sanció de 200,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposa l’article 17 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. M. G. F. 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 de la present Junta de Govern Local. 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. 

2222....7777....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,, 
PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS       

FFFFeeeettttssss 

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

1.- En data 19/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Cremadell, 5  de Calafell, propietat de G. C. J. (Exp. 
4303716000818) 

2.- En data 27/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Duesaigües de Segur Calafell, propietat de G. S. D. (Exp. 
4303716000812) 

3.- En data 01/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Montpaó  de Segur Calafell, propietat de C. N. G. 
(Exp. 4303716000816) 



4.- En data 21/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a l’Av Espanya  de Segur de Calafell, propietat de B. V. J. 
(Exp. 4303716000815) 

5.- En data 27/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a l’Av Tarragona de  Segur de Calafell, propietat de G. L. E.  
(Exp. 4303716000798). 

6.- En data 14/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Migjorn  de  Calafell, propietat de L. B. J.  (Exp. 
4303716000799) 

7.- En data 12/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Ac Comte Gomez de Orbaneja de Segur de  Calafell, 
propietat de S. S. J. (Exp 4303716000819) 

8.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació   de Segur de Calafell, propietat de M. 
N. I. (Exp. 4303716000801) 

9.- En data 09/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada   de Segur de Calafell, propietat de F. M. F. 
(Exp. 4303716000814) 

10.- En data 14/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c Arboç  de Calafell, propietat B. C. V. (Exp. 
4303716000821) 

11.- En data 30/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos,   plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Av Argentina   de Segur de Calafell, 
propietat de Promociones Vilopark SL  i NIF núm. B60875796 (Exp. 4303716000813) 

12.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació  de Segur de Calafell, 
propietat de R. H. Wi. núm  (Exp. 4303716000817) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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



què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon.”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- En data 19/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Cremadell de Calafell, propietat de G. C. J. (Exp. 
4303716000818) 

2.- En data 27/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Duesaigües de Segur Calafell, propietat de G. S. D. (Exp. 
4303716000812) 

3.- En data 01/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Montpaó  de Segur Calafell, propietat de C. N., G. 
(Exp. 4303716000816) 



4.- En data 21/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a l’Av Espanya  de Segur de Calafell, propietat de B. V. J.  
(Exp. 4303716000815) 

5.- En data 27/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a l’Av Tarragona de  Segur de Calafell, propietat de G. L. E.  
(Exp. 4303716000798). 

6.- En data 14/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Migjorn  de  Calafell, propietat de L. B. J. (Exp. 
4303716000799) 

7.- En data 12/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Ac Comte Gomez de Orbaneja de Segur de  Calafell, 
propietat de S. S. J. (Exp 4303716000819) 

8.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació   de Segur de Calafell, propietat de M. 
N. I. (Exp. 4303716000801) 

9.- En data 09/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada   de Segur de Calafell, propietat de F. M. F. 
(Exp. 4303716000814) 

10.- En data 14/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c Arboç  de Calafell, propietat B. C. V. (Exp. 
4303716000821) 

11.- En data 30/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos,   plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Av Argentina   de Segur de Calafell, 
propietat de Promociones Vilopark SL  i NIF núm. B60875796 (Exp. 4303716000813) 

12.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació  de Segur de Calafell, 
propietat de R. H. W. núm  (Exp. 4303716000817) 

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

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

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

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



2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. EXPEDIENT NUMERO 4303715002047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra. R. P. C. S., en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 9, 11, 14 i 
48.2.B, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Av Mossen Jaume Soler,30 el 13/10/2015 
a les 11’42 . Dades del Gos, Nom: Krator, Raça de gos potencialment perillosa creuament 
Pit bull Terrier i American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals de 
companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil 
per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar un gos perillós lligat amb una 
corretja o cadena de més de 2 metres. Posseir el gos sense que estigui identificat amb  microxip.
…” que es transcriuen en Junta de Govern  Local d'incoació el 10 de febrer de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
79 de 01 d’abril de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap 
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha 
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  10 de febrer de 
2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 79 de 01 d’abril de 2016  de conformitat amb el que 
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5. 
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 13 d’octubre de 2015. 



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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. R. P. C. S. 

FonamentFonamentFonamentFonaments de Drets de Drets de Drets de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera als articles 9,
11, 14 i 48.2 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 401,00.- fins
2.000,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 49.2 l’ordenança sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.2 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 402,00.-€ dins els límits
establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a la Sra. R. P. C. S. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 48.2 de 
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 
402,00.-€.



2.... Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut de la Junta de Govern
Local 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, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940
de l'Ajuntament.

6. Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 29 d’abril de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. Rachid El 
Karmoudi, en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 14 de març 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 14 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. R. El K., en qualitat de presumpte responsable, 
la comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 64.1.b de 
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer 
Pescador número 15. Miccionar a la via pública. Que al veure la presencia policial el Sr. Rachid 
comença a caminar ràpidament en sentit contrari on es trobaven els agents actuants. Que els 
agents actuants observen al Sr. Rachid miccionar en via pública, al carrer Pescador 15, sobre la 
vorera. La persona interessada no desitja signar l’acta.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificats a l'inculpat, 
mitjançant publicació al BOE número 91 el 15 d’abril de 2016, i que no va presentar, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, un escrit d' al·legacions i proposició de prova; 



5. Que ha estat notificat en el BOE número 91 de 15 d’abril de 2016  de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

6. 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 Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    

1. Pel que el Sr. R. El K. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 64.1.b de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l'article 109 
l'ordenança municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 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.

4. 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.

5. En virtut del Decret de delegació de l’alcaldia, aquesta competència fou delegada a favor del 
Regidor-Delegat de l’Àrea del Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant 
aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

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.- IMPOSAR al Sr. R. El K.  una sanció de 375,00.-€. com autor d’una infracció LLEU, 
consistent en realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, atès el que disposa l’article 
64.1.b de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 



2.- REQUERIR al Sr. R. El K. 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 de la present Junta de Govern Local. I, 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 al Departament de Serveis Econòmics. 

2222....7777....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000777777771111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 23 d’abril de 2016 hora 11.36  per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. S. M. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “S’observa com l’individu a dalt esmentat està 
realitzant la venda ambulant al passeig marítim Sant Joan de Déu número 22. Material 
intervingut: 21 roses en bossa precintada con número de precinto: P0174360. 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 23/04/2016. ... Incidència: L’individu no presenta cap tipus de permís 
per realitzar la venda del material intervingut. La persona interessada signa l’acta.”

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

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest els articles 17.1 i 19.1,.2,.7,.8,.10 tindrà la 
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut 
de l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

Fonaments de DrFonaments de DrFonaments de DrFonaments de Dret:et:et:et:    

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

2. S’incompleix l’article    "art.    17 1) 17 1) 17 1) 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en
la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca
d'autorització serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la
interrupció immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que
s'haguessin col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la
col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) Té
caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament
autoritzats. Article    19 7) 19 7) 19 7) 19 7) L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions
compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de
presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions
que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor, Article    19191919        8) 8) 8) 8) Quan els



productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en aquesta modalitat, així 
com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà a la seva destrucció 
o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció
del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 
15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s'ha de 
donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució 
benèfica, Article    19 10)19 10)19 10)19 10) l’ incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la 
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es 
considerarà falta molt greu" de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.  

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. S. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17.1 i 19.1,.2,.7,.8,.10 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. Shahbaz Muhammad en qualitat d'interessat i presumpte 
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions 
següents:

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

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



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

2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSPRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSPRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSPRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 21 de març de 2016, en el que se li
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 21 de març de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Tarraco Arena SL, en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús
dels espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar els fets
“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” que es
transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 21 de març de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
91 de 15 d’abril de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  21 de març de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 91 de 15 d’abril de 2016 de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 25 de novembre de 2015.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Tarraco Arena SL.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 



1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles
37, 39, 46 i 47 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€
d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels
espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 300,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a 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 amb la determinació de la responsabilitat i amb
la quantia de  la sanció de 300,00.-€.

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

3.... Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993,



de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

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

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

2222....7777....8888....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    IIIILLLLLLLLEEEESSSS    FFFFIIIILLLLIIIIPPPPIIIINNNNEEEESSSS,,,----    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    xxxx  

FetsFetsFetsFets    

1. El 26 d’abril de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/14379, instància presentada per la senyora A. Mª C. C. mitjançant la qual  
sol·licita llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent 
a GUAL PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Illes Filipines gaudiria de 
capacitat per 1 plaça d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

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.

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

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



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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, al carrer Illes Filipines de Segur de Calafell a nom de A. Mª C. C. 
mitjançant la placa de gual xxxx, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3,80  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al 
pas del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al 
garatge, a una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot 
segons la norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la 
longitud concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa 
amplada (10 cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, 
el titular col·locarà una senyal normalitzada que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa 
de gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre. 

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 
. 

2222....7777....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000777722229999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO 
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR      

FFFFeeeettttssss:::: 

1. En l'acta emesa el 16 d’abril de 2016 hora 23.00  per la policia local es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. I. E. P. com responsable solidari de C. C. E. podria ser 
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “al passeig marítim 
Sant Joan de Déu 149. Art. 65.1.C pintar en façanes, parets, instal·lacions edificis i mobiliari urbà. 
Material intervingut: Un rotulador permanent de color verd. Un rotulador permanent de color 
blau. Observacions: El menor porta rastre de pintura al jersei. El menor es entregat a la seva 
mare en acta A35PL, dades de la mare: Iris Enrich Pascual ...



Incidència: El denunciat estava pintant la façana exterior de la caseta de la Creu Roja situada a la 
platja. ...”.    

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

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 65.1 tindrà la consideració com a
greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article “65.1. No és permès: ... c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits,
rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant pintures, esprais o altres mitjans les façanes,
parets, instal·lacions, edificis i mobiliari urbà, llevat d'autorització municipal i/o del titular del bé
afectat per a realitzar pintures murals de caràcter artístic... 3. Pel que fa a l'apartat c), la falta serà
sancionada segons la intensitat, el contingut i el perjudici causat per l'esmentada conducta de
conformitat amb els criteris següents: ... b) Seran considerades infraccions greus aquelles que
causin un deteriorament a les façanes dels edificis i els elements que en formen part confrontants a
la via pública i aquelles que tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que menystingui algun
dels drets fonamentals o de les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes. ... 4. En tots els
casos, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la reparació o reposició dels béns
malmesos.“  de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i us 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. I. E. P. com responsable solidari de C. C. E. per 
la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 65  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. Iris Enrich Pascual com responsable solidari de Christian Casado
Enrich en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini,
pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

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

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

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

2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002444 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 07 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002444 que s'ha incoat al Sr. J. A. B. C. en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 14 de març 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 febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. A. B. C. 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 
“Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels fets presumiblement infringits: Originar desordres als 
espais o establiments públics. Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el 
interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat 
greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la 
zona. La persona interessada signa l’acta.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, 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 07 de març de 2016 va ser declarada ferma el 14 de
març 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 91 el 15 d’abril 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 Dret: 

1. El Sr. J. A. B. C. 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 500,00.-€, 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. J. A. B. C. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposa l’article 74.1.a de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. J. A. B. C. 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 de la present Junta de Govern Local. 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. 



2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA DE PUNTAIRES EL DIA 15 DE MAIG DE APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA DE PUNTAIRES EL DIA 15 DE MAIG DE APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA DE PUNTAIRES EL DIA 15 DE MAIG DE APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA DE PUNTAIRES EL DIA 15 DE MAIG DE 
2016, AL PASSEIG MARÍTIM DE SANT JOAN DE DÉU DE CALAFELL, ORGANITZADA2016, AL PASSEIG MARÍTIM DE SANT JOAN DE DÉU DE CALAFELL, ORGANITZADA2016, AL PASSEIG MARÍTIM DE SANT JOAN DE DÉU DE CALAFELL, ORGANITZADA2016, AL PASSEIG MARÍTIM DE SANT JOAN DE DÉU DE CALAFELL, ORGANITZADA    PER PER PER PER 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ RECREATIVA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ RECREATIVA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ RECREATIVA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ RECREATIVA I 
CULTURAL DE CALAFELL (ARC)CULTURAL DE CALAFELL (ARC)CULTURAL DE CALAFELL (ARC)CULTURAL DE CALAFELL (ARC)       

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

Celebració de la TROBADA DE PUNTAIRES el dia 15 de maig de 2016, al Passeig Marítim de Sant 
Joan de Déu de Calafell, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb l’ARC, 
Associació Recreativa i Cultural de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Una de les activitats més tradicionals del calendari festiu de Calafell és la Trobada de puntaires
del mes de maig, la qual fa molts anys que se celebra. Aquesta activitat es vol portar a terme el
dia 15 de maig de 2016 de les 10,30 i les 14,30h.

2. Es preveu una assistència d’unes 300 persones i les activitats a desenvolupar són demostració
de fer puntes al coixí i parades de puntaires. Per la qual cosa se sol·liciten 100 cadires, 15
taulons, cavallets, 2 taules i 30 para-sols. També un equip de megafonia.

3. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport i col·laborar amb les entitats
del municipi que organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la cohesió social i a la
dinamització del municipi, per la qual cosa, l’ajuntament actuarà d’organitzador de l’acte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

3. Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars.

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    

Es proposa la celebració de la Trobada de puntaires el dia 15 de maig de 2016, al Passeig Marítim 
de Sant Joan de Déu de Calafell entre les 10,30h i les 14,30h, organitzada per l’Ajuntament de 
Calafell en col·laboració amb l’ARC, Associació Recreativa i Cultural de Calafell, sempre i quan 
siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - ENSENYAMENT i per unanimitat acorda: 



PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de la TROBADA DE PUNTAIRES el dia 15 de maig de 2016, al 
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu de Calafell entre les 10:30 i les 14:30 hores, organitzada per 
l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb l’ARC, Associació Recreativa i Cultural de Calafell, 
sempre i quan siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 

SEGON.   SEGON.   SEGON.   SEGON.   Donar compte del present acord als interessats i el departament de via pública. 

2.8.2. 2.8.2. 2.8.2. 2.8.2. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON 
ELS DIES 20, 21 I 22 DE MAIG A CALAFELL, A LA ZONA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ELS DIES 20, 21 I 22 DE MAIG A CALAFELL, A LA ZONA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ELS DIES 20, 21 I 22 DE MAIG A CALAFELL, A LA ZONA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ELS DIES 20, 21 I 22 DE MAIG A CALAFELL, A LA ZONA DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, 
ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT EN COL·LABORACIÓ ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT EN COL·LABORACIÓ ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT EN COL·LABORACIÓ ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT EN COL·LABORACIÓ AMB HARLEY DAVIDSON CLUB AMB HARLEY DAVIDSON CLUB AMB HARLEY DAVIDSON CLUB AMB HARLEY DAVIDSON CLUB 
CATALUNYA.CATALUNYA.CATALUNYA.CATALUNYA.       

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

Celebració de la XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON els dies 20, 21 i 22 de maig a 
Calafell, a la zona del Port de Segur de Calafell, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en 
col·laboració amb Harley Davidson Club Catalunya. 

FetsFetsFetsFets    

1. La REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON va néixer a Calafell i després d’alguns anys de
no celebrar-se al municipi, ha tornat a formar part del calendari festiu de Calafell. Aquesta
activitat es vol portar a terme els dies 20, 21 i 22 de maig.

2. Es preveu l’assistència d’unes 500 persones i les activitats a desenvolupar són concerts,
desfilada de pin-ups i concursos. Així com parades d’objectes relacionats amb el món Harley
situades al passeig Marítim de davant del Port Segur. L’acte inclou dues rutes amb moto per
Calafell.

3. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport i col·laborar amb les
associacions que organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la dinamització del
municipi, per la qual cosa, l’ajuntament actuarà d’organitzador de l’acte.

4. En data 02 de maig la tècnica de cultura emet informe, el qual s’adjunta a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2.-  Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

3.- Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la 
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars. 

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    

Es proposa la celebració de XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY DAVIDSON els dies 20, 21 i 22 
de maig al Port de Segur de Calafell, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb 



Harley Davidson Club Catalunya, sempre i quan siguin favorables els informes dels tècnics 
municipals competents. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - ENSENYAMENT i per unanimitat acorda: 

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de la la celebració de XXVI REUNIÓ INTERNACIONAL HARLEY 
DAVIDSON els dies 20, 21 i 22 de maig al Port de Segur de Calafell, organitzada per l’Ajuntament 
de Calafell en col·laboració amb Harley Davidson Club Catalunya 

SEGON.   SEGON.   SEGON.   SEGON.   Donar compte del present acord als interessats. 

2.9. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.9. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.9. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.9. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    RENDESRENDESRENDESRENDES 

2.9.1. 2.9.1. 2.9.1. 2.9.1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRO DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRO DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRO DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRO DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECANICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 MECANICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 MECANICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 MECANICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016     

Es dóna compte del decret núm. 680/2016, de data 16 de març de 2016, de l'aprovació del padró 
anual de l’Impost sobre Vehicles de  Tracció Mecànica de  l'exercici 2016, el qual es transcriu 
literalment: 

“Resultant que per la regidora d’Hisenda es va ordenar la incoació d’expedient per a l’aprovació de 
la matricula fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  

Elaborada la matrícula fiscal de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a 
l'exercici 2016, de conformitat amb la regulació continguda a la Llei 58/2003 General Tributària, i 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d'aquest Ajuntament 

Considerant que l’aprovació del padró correspon al senyor ADRIÀ SERAS VIOLA, de conformitat 
amb la resolució de delegació de competències de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015. 

Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Edicte que s’inserirà al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Vist l’informe del director de serveis econòmics. 

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i de conformitat amb l’informe-
proposta de la responsable del Departament de Rendes adopto el següent: 

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓ 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la matrícula fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a 
l'any 2016 per import de 1.178.349,43 euros, comprensiva de 15.180 rebuts. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Publicar el corresponent anunci d'aprovació al Butlletí Oficial de la Província, Tauler 
d'anuncis de l’Ajuntament i sotmetre l'aprovació dita a exposició pública durant el termini de vint 
dies naturals a comptar del primer dia del període de cobrament , a l'efecte que els interessats 
puguin formular al·legacions o recursos que estimin oportuns. 



TERCERTERCERTERCERTERCER.- El termini de pagament en període voluntari de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, estarà comprès entre l’1 d’abril i el 3 de juny de 2016 d’acord amb el calendari del 
contribuent previst per l’exercici 2016. 

QUARTQUARTQUARTQUART.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE.” 

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Quedar-ne assabentats del contingut del decret 

2.9.2. 2.9.2. 2.9.2. 2.9.2. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRÓ DE  LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRÓ DE  LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRÓ DE  LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PADRÓ DE  LA TAXA PER A LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBPRARIES CORRESPONENT A  L’EXERCICI 2.016 D’ESCOMBPRARIES CORRESPONENT A  L’EXERCICI 2.016 D’ESCOMBPRARIES CORRESPONENT A  L’EXERCICI 2.016 D’ESCOMBPRARIES CORRESPONENT A  L’EXERCICI 2.016     

Es dóna compte del decret núm. 681/2016 de data 16 de març de 2016, de l’aprovació del 
padró anual de la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici 2016, el qual es transcriu 
literalment. 

“Resultant que per la regidora d’Hisenda es va ordenar la incoació d’expedient per a l’aprovació del 
padró de la taxa de recollida d’escombraries.  

Elaborat el padró de la taxa de recollida d’escombraries corresponent a l'exercici 2015, de 
conformitat amb la regulació continguda a la Llei 58/2003 General Tributària, i Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació d'aquest Ajuntament 

Considerant que l’aprovació del padró correspon al senyor ADRIÀ SERAS VIOLA, de conformitat 
amb la resolució de delegació de competències de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015. 

Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Edicte que s’inserirà al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

Vist l’informe del director de serveis econòmics. 

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i de conformitat amb l’informe-
proposta de la responsable del Departament de Rendes adopto el següent: 

RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar el padró de la taxa de recollida d’escombraries corresponent a l'any 2016 per 
import de 3.801.639,62 euros, comprensiva de 26.739 rebuts. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Publicar el corresponent anunci d'aprovació al Butlletí Oficial de la Província, Tauler 
d'anuncis de l’Ajuntament i sotmetre l'aprovació dita a exposició pública durant el termini de vint 
dies naturals a comptar del primer dia del període de cobrament , a l'efecte que els interessats 
puguin formular al·legacions o recursos que estimin oportuns. 



TERCERTERCERTERCERTERCER.- El termini de pagament en període voluntari de la taxa de recollida d’escombraries, estarà 
comprès entre l’1 d’abril i el 3 de juny de 2016 d’acord amb el calendari del contribuent previst per 
l’exercici 2016. 

QUARTQUARTQUARTQUART.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE.” 

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Quedar-ne assabentats del contingut del decret 

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

4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. DESIGNACIÓ D'ESPAIS DISPONIBLES PER PROPAGANDA ELECTORAL I DESIGNACIÓ DE DESIGNACIÓ D'ESPAIS DISPONIBLES PER PROPAGANDA ELECTORAL I DESIGNACIÓ DE DESIGNACIÓ D'ESPAIS DISPONIBLES PER PROPAGANDA ELECTORAL I DESIGNACIÓ DE DESIGNACIÓ D'ESPAIS DISPONIBLES PER PROPAGANDA ELECTORAL I DESIGNACIÓ DE 
LOCALS OFICIALS PER ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS LOCALS OFICIALS PER ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS LOCALS OFICIALS PER ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS LOCALS OFICIALS PER ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS 
GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016       

Fets Fets Fets Fets 

El 3 de maig de 2016, el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret 184/2016, de 3 de 
maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, que tindran 
lloc el dia 26 de juny de 2016. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l'article 54 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general
(LOREG), la celebració d’actes públics de campanya electoral es regeix pel que disposa la
legislació reguladora del dret de reunió. Les atribucions encomanades en aquesta matèria a
l'autoritat governativa s'entenen assumides per les Juntes Electorals Provincials, sens perjudici de
la potestat de la Junta Electoral Central d’unificació de criteris interpretatius.

Els ajuntaments hauran de reservar locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la celebració 
d'actes de campanya electoral. 

2. L'article 55 LOREG obliga als Ajuntaments a reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació
de cartells i, en el seu cas, pancartes i cartells penjats a pals o faroles pel sistema anomenat de
banderoles. La propaganda a través de les pancartes i banderoles només podrà col·locar-se en
els llocs reservats com a gratuïts pels Ajuntaments.

3. Per donar compliment a aquestes disposicions, l'article 56 LOREG estableix que els Ajuntaments,
dins del termini dels set dies següents a la convocatòria, comunicaran els emplaçaments
disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i, en el seu cas, pancartes i banderoles a la
corresponent Junta Electoral de Zona.



4. L'article 57 LOREG estableix que, als efectes del que disposa l'article 55, els Ajuntaments, dins
dels deu dies següents al de la convocatòria, han de comunicar a la corresponent Junta Electoral
de Zona, que alhora ho posa en coneixement de la Junta provincial, els locals oficials i llocs
públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral. Aquesta
relació ha de contenir l’especificació dels dies i hores en que cada un dels locals sigui utilitzable.

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. Assenyalar com a llocs de col·locació gratuïta de publicitat electoral, cartells, "banderoles" i
pancartes, els fanals d'enllumenat públic i als tòtems municipals.

2. Prohibir l’enganxada de propaganda electoral a les parets.

3. Comunicar que els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta
d'actes de campanya electoral són els següents:

- CENTRE CÍVIC SINDICAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, c/ Marquès de Samà,2, de
Calafell. La Sala gran està disponible el dia 10, fins les 19 h; el dia 11 a partir de les 14 h; el
dia 12 tot el dia; el dia 13 fins les 18 h; els dies 14 i 15 tot el dia; el dia 16 fins les 18 h; el
dia 17 fins les 19 h; el dia 18 a partir de les 14 h; el dia 19 tot el dia; el dia 20 fins les 18 h;
els dies 21 i 22 tot el dia; el dia 23 fins les 18 h, i el dia 24 fins les 19h.

- CELLER DE CAL BOLAVÀ, av/ de la Sínia 1, de Calafell. Està disponible el dia 11, fins les 17
h; els dies 12, 18 i 19 tot el dia; i els dies 20 i 22 fins les 16 h.

- TEATRE AUDITORI MUNICIPAL DE CALAFELL, Passeig de la Unió, s/n, de Calafell. Està
disponible el dia 13 fins les 14 h; el dia 14 fins les 17 h i el dia 20 fins les 14 h.

- PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ DE SEGUR DE CALAFELL (gimnàs), av/ Alemanya de Segur de
Calafell. Està disponible els dilluns, dimecres i dijous a partir de les 21 h; els dimarts i
divendres a partir de les 22 h; i els dissabtes i diumenges a partir de les 14 h.

- DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SEGUR DE CALAFELL, c/ Joan Maragall, 30-32 de Segur de
Calafell. Està disponible els dies 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23 i 24 tot el dia; el dia 13
fins les 16 h; el dia 14 a partir de les 13 h; el dia 15 fins les 19 h; i el dia 20 fins les 16 h.

- CARPA ANNEXA AL PAVELLÓ JOAN ORTOLL, passeig de la Unió, s/n, de Calafell. Està
disponible els caps de setmana.

- CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS (Sala Iris), c/ Vilamar, 21 de Calafell. Està disponible el dia 13,
de 10 a 14 h; el dia 14, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h; el dia 15, de 19 a 21 h; el dia 16, de
10 a 14 h i de 16 a 21 h; el dia 18, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; el dia 20 de juny, de 10 a
14 h; el dia 21, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h; el dia 22 de juny, de 19 a 21 h; i el dia 23 de
juny, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.

- EDIFICI DEL MERCAT VELL DE CALAFELL. Està disponible els dissabtes a partir de les 14
hores i el diumenge tot el dia, menys el dia 12 de juny (de 16 a 21 h).



- MERCADAL SETMANAL DE CALAFELL, c/ Sant Pere, de Calafell, el tram de davant del
Mercat Municipal.

- MERCADAL SETMANAL DE SEGUR DE CALAFELL, zona Estació de Tren de Segur de
Calafell, la plaça situada just davant de l’Estació.

- PLAÇA CATALUNYA DE CALAFELL. Està disponible tots els dies.

- PLAÇA PAU CASALS DE SEGUR DE CALAFELL. Està disponible tots els dies.

- PASSEIG MARÍTIM DE CALAFELL. Està disponible tots els dies.

4. Notificar a la Junta Electoral de Zona i als departaments de Cultura, Esports, Via Pública i Policia
Local de l’Ajuntament de Calafell.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:45, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




