
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/21JGL2016/21JGL2016/21JGL2016/21    

A Calafell, en data 17 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. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

NO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTS::::    
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

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

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALS  (RP 24/14).MATERIALS  (RP 24/14).MATERIALS  (RP 24/14).MATERIALS  (RP 24/14).       

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació contra aquesta Administració els danys materials soferts pel senyor
R. G. T. al seu ciclomotor marca Yamaha, matrícula xxxx-GRS, presumptament provocats per
l’incendio de dos contenidors de brossa quan era estacionat a l’avinguda Lituània, a l’alçada del
número 77, a Segur de Calafell, el dia 30 de desembre de 2013.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquest departament ha tingut
coneixement dels fets data del dia 9 de gener de 2014, mitjançant instància amb Registre
General d’Entrada número (en endavant RGE) 767, acompanyant informe policial i fotografies
dels danys soferts.

3. En data 16 de maig de 2014, mitjançant Decret 2014/2872 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial que és degudament notificada amb RGS 7.994.



4. El dia 4 de febrer de 2016, la tècnica de Medi Ambient emet informe sobre els fets denunciats.

5. En data 9 de febrer de 2016, amb RGS 970, es formalitza el tràmit d’audiència de l’expedient.

6. El dia 26 de febrer de 2016, amb RGE 6.816, el senyor T. presenta escrit d’ al·legacions a 
l’informe tècnic, acompanyant fotografies, sense aporta documentació o proves que alterin el 
sentit de la resolució. 

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

1. Vistos els articles 139, 141, 142 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4 a 13 del R.D.
429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables.

2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant l’acreditació dels
següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial
sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys
que podessin influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90,
23/10/90, 14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres)

3. És necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que recau conforme a les
regles generals, - article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants – sobre el sol·licitant
(S. Del T.S. de 3/2/89 entre altres).

4. Ha d’existir una relació causal directa i exclusiva entre el dany o lesió soferta i el funcionament
dels serveis públics, nexe que ha de ser provat complidament pel que pretén la indemnització
(S.S. del T.S. de 8/10/86, 9/4/85, 15/5/84, 21/12/90 i 5/7/94, entre altres)

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

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. Es constata la producció dels danys materials ciclomotor marca Yamaha, matrícula xxxx-GRS.

2. A l’expedient consta informe policial que constata els danys del ciclomotor però no la causa de 
l’incendio que els va provocar.

3. De l’informe tècnic es desprèn que: 
• Al departament de Medi Ambient no consta cap incidència en el servei de recollida de residus

municipals prestat per ECO BP en la data dels fets denunciats.



• No consta cap informació respecte a la manca de manteniment dels contenidors que es van
cremar.

• L’incendio de data 30 de desembre de 2013, no es pot atribuir a una mala pràctica en la
prestació del servei de recollida de residus municipals o menys encara en una prestació
insuficient.

• El motiu de la crema dels contenidors s’ha d’atribuir a un tercer ja que l’incendio no es produeix
per una actuació administrativa ni com a conseqüència d’una prestació del servei insuficient o
inadequada.

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

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

5. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 2 de maig de 2016.

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell pel senyor R. G. T. pels danys materials al seu ciclomotor marca Yamaha, 
matrícula xxxx-GRS, presumptament provocats per l’incendio de dos contenidors de brossa 
quan era estacionat a l’avinguda Lituània, a l’alçada del número 77, a Segur de Calafell, el dia 
30 de desembre de 2013, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL De L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL De L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL De L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL De L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 25 D’ABRIL DE 2016DE DATA 25 D’ABRIL DE 2016DE DATA 25 D’ABRIL DE 2016DE DATA 25 D’ABRIL DE 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. A la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2016 es va acordar desestimar la reclamació patrimonial 
instada per la senyora E. S. G. pels danys personals presumptament soferts per caiguda a la via 
pública, concretament al carrer Lluis Companys, a l’alçada del número 53, a Segur de Calafell, en data 
21 d’agost de 2014.

2. Revisat l’expedient cal rectificar l'esmentat acord ja què al punt primer de la part resolutiva de l'acord 
esmentat consta un error material en la data del siniste objecte de la reclamació. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics    

1. Vist que es tracta d'errades materials i què, a l'emparament de l'art. 105 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu



comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, les administracions públiques poden rectificar 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades matrials, de fet o 
aritmètiques, existents en els seus actes. 

2. S’acompanya a l’expedient informe de Secretària número 99/2016.

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

1. RECTIFICAR el punt 1 de la part expositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de
març de 2014 de manera que on diu:

“1. Desestimar la reclamació de repsonsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament per la 
senyora E. S. G. pels danys personals presumptament soferts al municipi de Calafell en data 12 de 
març de 2014, per: 

• Manca de nexe causal. 
• Manca de prova. 
• Culpa exclusiva de la víctima. 
• Manca de justificació suficient de la quantitat reclamada” 

Ha de constar: 

1. Desestimar la reclamació de repsonsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament per la 
senyora E. S. G. pels danys personals presumptament soferts al municipi de Calafell en data 21 
d’agost de 2014, per: 

• Manca de nexe causal. 
• Manca de prova. 
• Culpa exclusiva de la víctima. 
• Manca de justificació suficient de la quantitat reclamada” 

2. Donar compte als interessats.

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

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I INTERPOSI RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I INTERPOSI RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I INTERPOSI RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I INTERPOSI RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA 
LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2016LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2016LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2016LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 11 D'ABRIL DE 2016       

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

Nomenament advocat i interposi recurs d’apel·lació contra la Interlocutòria de data 11 d’abril de 
2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 28 de novembre de 2007, es va estimar el recurs contenciós administratiu
584/2006 interposat pel Sr. A. de la R. G. contra la presumpta desestimació de la sol·licitud
de data 25 de maig de 2006 en compliment de l’acord d’elevar a públic la permuta
realitzada entre el Sr. De la R. i l’Ajuntament de Calafell.



2. Segons Auto de data 11 d’abril de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de
Barcelona, es fixa com indemnització substitutòria per la inexecució de la Sentència dictada
en els presentes autos la quantitat de 142.358’53€.

3. Atès que és necessari nomenar un advocat per tal que interposi recurs d’apel·lació contra la
Interlocutòria de data 11 d’abril de 2016.

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. Nomenar als advocats PAREJA & ASSOCIATS per tal que interposin recurs d’apel·lació
contra la Interlocutòria de data 11 d’abril de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 584/2006, que
estableix la indemnització per la inexecució de la Sentència de data 28 de novembre de
2007, en representació de l’Ajuntament de Calafell.

2. Donar compte del present acord a PAREJA & ASSOCIATS i al Jutjat Contenciós núm. 4 de
Barcelona.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DIRECCIÓ ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DIRECCIÓ ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DIRECCIÓ ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DIRECCIÓ LLETRADA DE L'INCIDENT LLETRADA DE L'INCIDENT LLETRADA DE L'INCIDENT LLETRADA DE L'INCIDENT 
DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS A INTERPOSAR CONTRA LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS A INTERPOSAR CONTRA LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS A INTERPOSAR CONTRA LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS A INTERPOSAR CONTRA LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE 
CASACCIÓ NÚM. 8/608/2015.CASACCIÓ NÚM. 8/608/2015.CASACCIÓ NÚM. 8/608/2015.CASACCIÓ NÚM. 8/608/2015.       

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

Nomenament advocat per la direcció lletrada de l’incident de nul·litat d’actuacions a interposar 
contra la inadmissió del recurs de cassació núm. 8/608/2015. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 3 de març de 2016, es va declarar la inadmissió del recurs de cassació  interposat
per l’Ajuntament de Calafell, contra la sentència del 19 de desembre de 2014, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu 436/2011 i
483/2011 acumulat.

2. Atès que és necessari nomenar un advocat per la direcció lletrada de l’incident de nul·litat
d’actuacions a interposar contra la inadmissió del recurs de cassació núm 8/608/2015.

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. Nomenar als advocats PAREJA & ASSOCIATS per la direcció lletrada de l’incident de
nul·litat d’actuacions a interposar contra la inadmissió del recurs de cassació núm.
8/608/2015.

2. Donar compte del present acord a PAREJA & ASSOCIATS i al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PER LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 311/2015, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 311/2015, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 311/2015, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 311/2015, DE 
RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.       

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

Nomenament advocat per la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Calafell, en el recurs 
contenciós administratiu 311/2015, de reclamació de quantitat per responsabilitat patrimonial. 

FetsFetsFetsFets    

1. El recurs contenciós administratiu que es segueix amb el número 311/2015 davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, a instàncies de Promocions i Inversions
Oliveras Rosell, SL, en reclamació de quantitat per responsabilitat patrimonial, per import
de 3.140.759,06 euros, esta pendent de contestar la demanda.

2. Atès que és necessari nomenar un advocat per la defensa dels interessos de l’Ajuntament
de Calafell.

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. Nomenar a l’advocat Josep Mª Llauradó  Olivella per la direcció lletrada en el recurs
contenciós administratiu 311/2015, que es segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona.

2. Donar compte del present acord a Josep Mª Llauradó Olivella i el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona.



1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 499/2014ABREUJAT 499/2014ABREUJAT 499/2014ABREUJAT 499/2014       

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

Nomenament advocat i procurador en el Procediment Abreujat 499/2014 

FetsFetsFetsFets    

1. El Procediment Abreujat 499/2014, interposat per Desarrrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir,

SL contra l’Ajuntament de Calafell davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de

Tarragona, en relació a la desestimació dels recurs de reposició presentat en data 2

d’octubre de 2014, contra les liquidacions pel concepte d’Imposts sobre l’Increment del

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

2. Com a conseqüència s’ha de procedir al nomenament d’un advocat i un procurador que

defensi els interessos de la Corporació.

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. Comparèixer com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 499/2014 interposat per Desarrollos Inmobiliarios Grupo

Gaudir, SL  i que es segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona.

1. Designar com a lletrat el senyor Carles Badel Domingo, dels Serveis Jurídics d’aquest

Ajuntament i com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa Martínez Bastida,  en el

Procediment Abreujat  núm. 499/2014, que assumirà, la defensa lletrada i la representació

de l’esmentat recurs, segons el que disposa l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder

Judicial.

2. Comunicar  la present resolució als interessats pel seu coneixement i efectes i al Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.



1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 117/2016 DE DATA 26 D'ABRIL DE 2016, DEL SENTÈNCIA 117/2016 DE DATA 26 D'ABRIL DE 2016, DEL SENTÈNCIA 117/2016 DE DATA 26 D'ABRIL DE 2016, DEL SENTÈNCIA 117/2016 DE DATA 26 D'ABRIL DE 2016, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 112/2015ABREUJAT 112/2015ABREUJAT 112/2015ABREUJAT 112/2015       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 117/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 112/2015 interposat per E. S. A.

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

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se 
imponen las costas a la parte actora”  

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

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

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

les resolucions judicials dictades en procediments judicials. 

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

1. Quedar assabentats de la Sentència 117/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Tarragona, en referència al procediment abreujat 112/2015 interposat per E. S. A. i 
ordenar el seu complimen

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

1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 97/2016 DE DATA 2 DE MAIG DE 2016 DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 97/2016 DE DATA 2 DE MAIG DE 2016 DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 97/2016 DE DATA 2 DE MAIG DE 2016 DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 97/2016 DE DATA 2 DE MAIG DE 2016 DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
53/2015.53/2015.53/2015.53/2015.       

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

Donar compte Auto. 

FetsFetsFetsFets    



1. Vist l’Auto 97/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 53/2015 interposat per MAPFRE Familiar i R. R. C.

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

“GUILLERMO PERAL FONTOVA, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo número Uno 
de Tarragona, DECIDE tener por desistido y apartado al actor de la prosecuciós del 
presente procedimiento, y el archivo de las actuaciones una vez firme la presente 
resolución, sin expresa imposición de constas al no solicitarlas el demandado principal.”  

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 97/2016 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Tarragona, en referència al procediment abreujat 53/2015 interposat per MAPFRE Familiar i 
R. R. C.

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

1.2.7. 1.2.7. 1.2.7. 1.2.7. RECTIFICACIÓ D'ACORD DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273/2015 DICTADA RECTIFICACIÓ D'ACORD DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273/2015 DICTADA RECTIFICACIÓ D'ACORD DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273/2015 DICTADA RECTIFICACIÓ D'ACORD DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273/2015 DICTADA 
PEL JUTJAT PEL JUTJAT PEL JUTJAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAABREUJAT 415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAABREUJAT 415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAABREUJAT 415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA 

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

Rectificació d’Acord  

1. En data 18 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local adoptà l’acord  de donar compte de
la Sentència 273/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, referent
al procediment abreujat 415/2012 i aprovar la PD 358/16 i el seu pagament fixat en la
sentència.

2. On diu fer el pagament mitjançant transferència al compte del beneficiari s’hauria d’haver
designat fer el pagament al compte de consignació del Jutjat Contenciós Administratiu 1
de Tarragona.



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 número de compte i en lloc de fer la transferència al compte del beneficiari, fer el
pagament al compte de consignació del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona:

ES55 ES55 ES55 ES55 0049 3569 92000049 3569 92000049 3569 92000049 3569 9200    0500050005000500    1274127412741274

Observacions:

4221422142214221----0000000000000000----85858585----0415041504150415----12121212

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

1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. NOMENAMENT ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 216/2015NOMENAMENT ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 216/2015NOMENAMENT ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 216/2015NOMENAMENT ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 216/2015 

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 216/2015 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la 
remissió de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al 
Procediment Abreujat núm. 216/2015 instat per SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Calafell  de 
data 18 de març de 2015, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra 
la resolució de 23 de desembre de 2014 per la qual s’estima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial instada pel Sr. R. G. P.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment s’adjunta l’expedient administratiu i s’ha de 
procedir al nomenament d’un advocat i un procurador que defensi els interessos de la 
Corporació. 

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. Comparèixer com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 216/2015 interposat per SOREA, Sociedad Regional de

Abastecimiento de Aguas, SAU,  i que es segueix davant del Jutjat Contenciós

Administratiu 2 Tarragona.

2. Designar com a lletrada de la companyia asseguradora MAPFRE a la Sra. M. A. A. i
com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa Martínez Bastida, en el Procediment Abreujat

núm. 216/2015, que assumirà, la defensa lletrada i la representació de l’esmentat

recurs, segons el que disposa l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

3. Comunicar  la present resolució als interessats pel seu coneixement i efectes i al Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
TEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURSTEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURSTEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURSTEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURS----OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL 
D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A LAD’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A LAD’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A LAD’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A LA    CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.       

RelRelRelRelació de fetsació de fetsació de fetsació de fets    

1. El 18 d’abril de 2016, la Tècnica de Turisme d’aquesta Corporació, emet informe en el que
manifesta la necessitat de contractar dos informadors turístics per als mesos de juliol i agost per
tal de posar en funcionament les oficines de turisme ubicades al Port de Segur de Calafell i a la
plaça del Mil·lenari.

2. Atès que, la causalitat per a la contractació dels esmentats llocs de treball és cobrir la
temporalitat d’estiu en un municipi turístic amb una gran afluència de visitants durant l’època
estival, sent imprescindible un bon servei i funcionament en aquest sector, per ser aquest un
dels principals actius per a la riquesa del municipi.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0156/2015/RH/CG, de data 28 d’abril
de 2016, que queda unit a l’expedient.

4. Vistos els informes de la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació pressupostària
per atendre aquestes contractacions temporals números 426 i 427, de data 6 de maig de 2016.

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

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

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.



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

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

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

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut
bàsic de l’empleat Públic.

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

8. Article 55.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les
entitats locals, sobre la delegació que té l’alcalde de contractar personal laboral no permanent
mitjançant convocatòria pública.

9. Articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local
de Catalunya i articles 21 i 22 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.

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

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat d’aquestes contractacions temporals d’informadors/res turístics/ques
per un termini de 2 mesos (juliol-agost), per considerar que hi ha una necessitat urgent i
inajornable, al tractar-se d’un sector considerat prioritari, per aconseguir un bon servei i
funcionament en aquest sector turístic, per ser aquest un dels principals actius per a la riquesa
del municipi; i ser facultat de cada Administració, en aplicació de la seva potestat
d’autoorganització.

2. Aprovar les bases que regiran la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-
oposició lliure, d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un
període de 2 mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball, i que consten com a Annex I
d’aquest informe.



3. Convocar un procés selectiu per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició
lliure, d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un període
de 2 mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball.

4. Donar la corresponent publicitat a aquesta convocatòria i bases, mitjançant la inserció
d’anuncis en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat).

5. Donar compte als departaments de Turisme, de Recursos Humans i d’intervenció i Tresoreria
Municipals, i informar al comitè d’empresa i a les Seccions Sindicals, per al seu coneixement i
efectes escaients.

ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX I    

BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA 
CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL 
TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALLTREBALLTREBALLTREBALL    

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la 
contractació d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un període 
de 2 mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball. El lloc de treball està dotat amb les 
retribucions grup assimilat C2 de titulació, complement destí assimilat 13, i complement específic 
d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.  

Les funcions a desenvolupar són les pròpies d’informador/a a més de les que els/les puguin ser 
encomanades d’acord amb la  resta de funcions del Departament de Turisme. 

Aquesta convocatòria es pot considerar dins de l’excepcionalitat que disposa l’article 20.DOS de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016, donat que es 
tracta d’un municipi turístic amb una gran afluència de visitants durant l’època d’estiu, essent 
imprescindible un bon servei i funcionament en aquest sector, per ser aquest un dels principals 
actius per a la riquesa del municipi. 

2. REQUISITS D2. REQUISITS D2. REQUISITS D2. REQUISITS DEEEELS ASPIRANTSLS ASPIRANTSLS ASPIRANTSLS ASPIRANTS

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

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

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

d) Tenir complerts 16 anys d’edat.



e) Estar en possessió, en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en les proves selectives, del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria,
Graduat Escolar, Formació Professional de 1er grau, o equivalent.

f) Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

g) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents al lloc de treball convocat.

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

i) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà): Les persones candidates han de
lliurar per l’exempció de la prova de català un dels documents següents:

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

2. Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de
coneixements de llengua catalana nivell C1 (nivell de suficiència de català)  de la Secretaria
de Política Lingüística, o equivalent.

3. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua
catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de
nivell C1 amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

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

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

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

A les persones proposades per ocupar els llocs de treball convocats se’ls contractarà en règim 
mitjançant un contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció, incorporant-se al lloc 
de treball en la data que oportunament s’indiqui, prèvia proposta raonada a l’Alcaldia o Regidor/a 
delegat/da, de l’òrgan qualificador un cop finalitzada la selecció. 

4.4.4.4. DEDICACIÓDEDICACIÓDEDICACIÓDEDICACIÓ

La jornada de treball serà a jornada complerta de dilluns a diumenge, en torn partit, amb els 
descansos corresponents que no coincidiran en dissabte i diumenge.     



5. SOL·LICITUDS5. SOL·LICITUDS5. SOL·LICITUDS5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General 
d’aquest Ajuntament, amb el model que figura com a ANNEX 2, dins el termini improrrogable de 
10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler 
d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals 
(pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). 

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En aquest supòsit l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a 
l’Ajuntament de Calafell, via fax o email (recursoshumans@calafell.org), adjuntant la còpia de la 
instància presentada i del justificant de pagament de drets d’examen. 

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

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 

• Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
• Fotocòpia compulsada del DNI.
• Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
• Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent de Català o

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

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

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

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

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

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

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

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



6. DRETS D’EXAMEN6. DRETS D’EXAMEN6. DRETS D’EXAMEN6. DRETS D’EXAMEN

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

No obstant això, l’article 5 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament de 
les taxes: 

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

Aquest extrem s’acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina d’ocupació. 

7. LLISTA D'ASPIRANTS7. LLISTA D'ASPIRANTS7. LLISTA D'ASPIRANTS7. LLISTA D'ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació, o òrgan 
delegat, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i 
exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes 
completes certificades d’aspirants admesos i exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de 
començament dels exercicis. 

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes o reclamacions 
possibles. 

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels 
interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de deu dies naturals, 
transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i 
es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a 
publicar-la. 

8. ÒRGAN QUALIFICADOR8. ÒRGAN QUALIFICADOR8. ÒRGAN QUALIFICADOR8. ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez 
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo 

Vocals: Titular: Sra. Assumpció Verge Inglés 
Suplent: Sra. Imma Ortiz Guirao 

Vocals:  Titular: Sra. Imma Ortiz Guirao 
Suplent: Sra. Assumpció Verge Inglés 

Secretari: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza 
Suplent:  Sra. Maria Vilanova Peña 

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



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

9. PROCÉS SELECTIU9. PROCÉS SELECTIU9. PROCÉS SELECTIU9. PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu serà pel sistema de concurs oposició que constarà de dues fases diferenciades: en 
primer lloc la fase d’oposició i una segona de concurs. 

La fase de concurs només serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d’oposició. 

El dia, l'hora i el lloc d'inici de les primeres proves es publicarà al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.   

La data, l’hora i el lloc de realització de les següents proves seran determinats per l’òrgan 
qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la seva pàgina web, 
www.calafell.cat, juntament amb els resultats de les proves anteriors.  

Amb la publicació en el tauler d’edictes de la Corporació es considerarà realitzada l’oportuna 
notificació als interessats, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no compareguin en el 
lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del 
procés selectiu. 

Si l’òrgan qualificador té coneixement que algun dels/de les aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, 
amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

10. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI 10. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI 10. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI 10. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:

a)a)a)a) Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de catalàPrimer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de catalàPrimer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de catalàPrimer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català

Prova de català, consistent en valorar els coneixements de català de nivell C1 de la Junta
Permanent de Català. Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Pel que fa a
aquesta prova restaran exempts/es de realitzar-la els/les aspirants que hagin presentat la
documentació d’exempció que estableix la base 2.i) d’aquestes bases.

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

b)b)b)b) Segon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellanaSegon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellanaSegon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellanaSegon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana

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

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

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



c)c)c)c) Tercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cultural i de territori. Màxim: 10 puntsTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cultural i de territori. Màxim: 10 puntsTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cultural i de territori. Màxim: 10 puntsTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cultural i de territori. Màxim: 10 punts

Consisteix en contestar, per escrit, en un període màxim de trenta minuts un qüestionari tipus
test, bàsicament relacionat amb el coneixement del municipi i amb el temari de la convocatòria
(ANNEX 1) que serà proposat per l’òrgan qualificador. La valoració es realitzarà segons el
següent barem: 0,50 punts per cada resposta correcta i -0,125 punts per cada resposta
incorrecta, i 0 punts per cada resposta en blanc.

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

d)d)d)d) Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cas pràctic. Màxim: 10 Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cas pràctic. Màxim: 10 Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cas pràctic. Màxim: 10 Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cas pràctic. Màxim: 10 puntspuntspuntspunts

De caràcter oral, consistirà en mantenir una breu conversa amb els membres de l’òrgan
qualificador sent obligatori mantenir-la en idioma anglès, i en un altre idioma entre el francès i
l’alemany, a escollir per l’aspirant.

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

11. FASE DE CONCURS11. FASE DE CONCURS11. FASE DE CONCURS11. FASE DE CONCURS

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i consistirà en 
la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins 
al darrer dia de presentació de sol·licituds. Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per 
l’aspirant que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de 
concurs. Puntuació màxima: 8 punts. 

1. Experiència professionalExperiència professionalExperiència professionalExperiència professional en l’àmbit privaten l’àmbit privaten l’àmbit privaten l’àmbit privat, desenvolupant tasques similars amb les funcions
pròpies del lloc convocat, fins a un màxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 punt, a raó de 0,10 punts per cada mes
complert de treball.

2. Serveis efectius prestats a l’Administració PúblicaServeis efectius prestats a l’Administració PúblicaServeis efectius prestats a l’Administració PúblicaServeis efectius prestats a l’Administració Pública, fins a un màxim d’1,5 puntsmàxim d’1,5 puntsmàxim d’1,5 puntsmàxim d’1,5 punts, segons el
barem següent:

• Serveis prestats a l’Administració Local desenvolupant tasques similars amb les funcions
pròpies del lloc de treball convocat (recepcionista, guia o similars): 0,20 punts per cada mes
complert de treball, fins a un màxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 punt.

• Serveis prestats en altres Administracions Públiques, diferents de la Local, desenvolupant
tasques similars amb les funcions pròpies del lloc de treball convocat: 0,10 punts per cada
mes efectiu de treball, fins a un màxim de 0,50 puntsmàxim de 0,50 puntsmàxim de 0,50 puntsmàxim de 0,50 punts.

3. Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides a la convocatòria i cursos de formació oi cursos de formació oi cursos de formació oi cursos de formació o
perfeccionamentperfeccionamentperfeccionamentperfeccionament relacionats amb el lloc de treball convocat, fins a un màxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 puntmàxim d’1 punt, segons
el barem següent:

• Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus, relacionats amb el lloc convocat: 0,50
punts per a cadascuna.

• Cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc convocat: es valoraran
d’acord amb els paràmetres següents:

o D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun.
o D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun.



o D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun.
o D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punt cadascun.

En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d’hores de durada es puntuarà amb el mínim de 
punts. 

4. EntreviEntreviEntreviEntrevista personal. sta personal. sta personal. sta personal. L’Entrevista personal, consistirà en mantenir un diàleg amb els/les
aspirants, per tal d’avaluar la idoneïtat dels/de les mateixos/es respecte de les funcions del lloc.
Es valorarà fins a un màxim de 4 puntsmàxim de 4 puntsmàxim de 4 puntsmàxim de 4 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista
determinarà la seva exclusió del procés selectiu.

5. Altres mèrits a valorar.Altres mèrits a valorar.Altres mèrits a valorar.Altres mèrits a valorar. L’òrgan qualificador podrà valorar altres aspectes no tinguts en compte
en la fase de concurs, però que pot considerar d’interès per al desenvolupament del lloc de
treball: fins a un màmàmàmàxim de 0,50 puntsxim de 0,50 puntsxim de 0,50 puntsxim de 0,50 punts

12. VALORACIÓ DEL CONCURS12. VALORACIÓ DEL CONCURS12. VALORACIÓ DEL CONCURS12. VALORACIÓ DEL CONCURS----OPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓ

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

La puntuació final s'obtindrà de la manera següent: 

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

b) A la puntuació així obtinguda s'hi afegirà la resultant de la fase de concurs, obtenint d'aquesta
manera, la puntuació final de cada opositor/a.

13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS

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

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

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

14. Q14. Q14. Q14. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

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

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



Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 

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

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

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL: 

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

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

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

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

15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu formaran una borsa de treball, per rigorós 
ordre de puntuació, per poder cobrir possibles necessitats que sorgeixin. 

En el cas de ser necessari es cridarà a cada aspirant seguint l’ordre de puntuació. Si l’aspirant als ser 
cridat en temps i forma per la Corporació per una contractació mínima d’un mes renuncia, no se 
l’exclourà, però es mourà el seu lloc dins de la llista i passarà a l’última posició. No obstant, això no 
seria d’aplicació en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la 
incorporació immediata, com per exemple circumstàncies que posin en risc la salut. 

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

16. PERÍODE DE PROVA16. PERÍODE DE PROVA16. PERÍODE DE PROVA16. PERÍODE DE PROVA

Les contractacions estaran sotmeses a un període de prova de 15 dies hàbils a comptar des del dia 
de vigència del contracte, en el cas de contractacions de durada inferior a tres mesos, i de 2 mesos 
en cas de durada superior. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar 
per rescindida la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ ni motivació, i únicament 
s’exigirà una notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte. 



17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, IN17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, IN17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, IN17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEICOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEICOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEICOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI

La finalització del contracte serà quan finalitzi el termini establert pel qual va ser contractat/da, com 
també, es podrà produir quan es doni alguna de les causes previstes a la legislació vigent en 
matèria de personal. 

En l’exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball per la qual es contracti, serà aplicable la 
normativa vigent sobre règim d’incompatibilitats en el sector públic. 

18. INCIDÈNCIES18. INCIDÈNCIES18. INCIDÈNCIES18. INCIDÈNCIES

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

19. RECURSOS19. RECURSOS19. RECURSOS19. RECURSOS

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

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

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

AAAANNEX NNEX NNEX NNEX ----    TEMARITEMARITEMARITEMARI    

Tema 1. Calafell. Dades geogràfiques i històriques. 

Tema 2. Calafell. Municipi Turístic. 

Tema 3.  Calafell. Béns Culturals Catalogats PGOU. Béns d'Interés Cultural i Béns de 
Rellevància Local. Immobles, Monuments i Jaciments Arqueològics. 

Tema 4. Les instal·lacions educatives, culturals i esportives a Calafell. 

Tema 6. La Ciutadella Ibèrica. 

Tema 7. El Castell de Calafell Monument i entorn. 



Tema 8. Guia de carrers de Calafell. 

Tema 9. Calafell. Accessos i comunicacions. Sectors agrícola, industrial i comercial. 

Tema 10. Calafell. Festes locals. Calendari i celebracions. 

ANNEX II. MODEL ANNEX II. MODEL ANNEX II. MODEL ANNEX II. MODEL D’INSTÀNCIAD’INSTÀNCIAD’INSTÀNCIAD’INSTÀNCIA    

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ 
LLIURELLIURELLIURELLIURE,,,,    PER A LA PER A LA PER A LA PER A LA CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS 

DE TREBALL TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALLDE TREBALL TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALLDE TREBALL TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALLDE TREBALL TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALL    

Dades personalsDades personalsDades personalsDades personals    

1r . cognom 2n. cognom Nom 

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

Nacionalitat 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Adreça electrònica 

De conformitat amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi) 

���� No autoritzo ���� Al telèfon mòbil ���� A l’adreça electrònica

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

Data de publicació al Tauler d’anuncis: 

Lloc de treball:Lloc de treball:Lloc de treball:Lloc de treball: Informador/a  turístic/a 

Torn:Torn:Torn:Torn:  Lliure  Sistema de seleccióSistema de seleccióSistema de seleccióSistema de selecció: concurs - oposició 

Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:    

���� Currículum vitae de la persona aspirant.
���� Fotocòpia compulsada del DNI.
���� Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (segons la base 2 de les bases específiques).
���� Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de 



concurs (segons la base 12 de les bases específiques). 
���� El justificant de pagament dels dret d’examen
���� Acreditació del coneixement de català:::: ���� Si ���� No

ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ: 

S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb 
aquesta sol·licitud. 

No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats, tal i com determines les 
bases de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 6 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.    

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

Calafell, ___ de __________ de 20__ 

Signat: __________________________________ 

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

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

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS ADMINISTRATIVES 
I DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA A UNA EMPLEADA D’AQUESTA I DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA A UNA EMPLEADA D’AQUESTA I DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA A UNA EMPLEADA D’AQUESTA I DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA A UNA EMPLEADA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ  CORPORACIÓ  CORPORACIÓ  CORPORACIÓ     

FetsFetsFetsFets    

1. El passat 9 d’abril de 2016 es va jubilar la Cap de negociat del Departament de Via Pública, el
que ha fet necessària la distribució de les tasques entre el personal de la Corporació i que es



realitzaven per la seva titular, amb l’objectiu de continuar amb el bon funcionament del servei 
del Departament, fins a dur a terme una reestructuració de l’Àrea.  

2. El 6 de maig de 2016, el regidor de Via Pública emet proposta amb la voluntat d’assignar a
l’auxiliar administrativa del Departament de Via Pública, senyora Alicia Osorio Gómez, les
tasques descrites a l’anàlisi i descripció de llocs de treball que va emetre la cap de negociat, Sra.
Carmina Ràfols, així com les tasques i funcions següents: exercir la direcció i supervisió dels
recursos humans, econòmics; organitzar i distribuir les càrregues de treball; controlar i
supervisar els treballs realitzats; donar compte al superior jeràrquic dels resultats de la seva
direcció i supervisió; controlar i resoldre les incidències que es produeixen; elaborar documents
de caràcter administratiu amb autonomia, propostes de junta, decrets d’urgència, informes
tècnics...; assistir i participar en reunions o grups de treball donant suport al superior jeràrquic,
etc, per considerar la persona idònia per la seva experiència professional, capacitats i
compromís a la feina.

3. Atès que en el mateix informe sol·licita es realitzin els tràmits necessaris amb caràcter
d’urgència perquè li siguin assignades a la Sra. Alicia Osorio Gómez les funcions de tasques
administratives i gestió del Departament de Via Pública descrits, amb caràcter temporal i fins a
dur a terme la reestructuració de l’Àrea.

4. L’esmentada empleada, Sra. Alicia Osorio Gómez, actualment és funcionària interina adscrita a
l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació i ocupa un lloc de
treball d’auxiliar administratiu depenent orgànicament del Departament de Via Pública.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 0178/2016, d’11 de maig.

6. Atès que aquesta assignació de funcions no implica increment de despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
pel que fa a la relació de llocs de treball.

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

5. Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei de bases i l’article 43.3 del Reglament d’organització i
funcionament i regim jurídic de les entitats locals aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre i altra legislació concordant.

6. Article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.



7. Article 73.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix que: ”Les administracions públiques poden
assignar al seu personal funcions, tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al
lloc de treball que acompleixin sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau o
categoria, quan les necessitats del servei ho justifiquin sense minva en les retribucions”.

8. Article 66 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, de Personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils
de l’Estat, quan disposa que es podrà atribuir als funcionaris el desenvolupament temporal de
funcions per a la realització de tasques, que per causa de major volum temporal, o altres raons
conjunturals, no puguin ser ateses amb suficiència pels funcionaris que ocupen amb caràcter
permanent els llocs de treball als quals són assignats.

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

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

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.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. Assignar, de forma temporal, a la funcionària interina, senyora Alicia Osorio Gómez, les
funcions administratives i de gestió del Departament de Via Pública, descrites en la part
expositiva d’aquest acord, fins a la reestructuració de l’Àrea, amb efectes del dia 18 de maig de
2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar al Departament de Via Pública,
Secretaria i Intervenció municipal, a les seccions sindicals i a la Junta de Personal.



1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEDUCCIÓ D’HAVERS PER LA PART DE JORNADA NO PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEDUCCIÓ D’HAVERS PER LA PART DE JORNADA NO PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEDUCCIÓ D’HAVERS PER LA PART DE JORNADA NO PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEDUCCIÓ D’HAVERS PER LA PART DE JORNADA NO 
REALITZADA I NO JUSTIFICADA D’UNA EMPLEADA, AMB CATEGORIA DE PEÓ, A CÀRREC DE REALITZADA I NO JUSTIFICADA D’UNA EMPLEADA, AMB CATEGORIA DE PEÓ, A CÀRREC DE REALITZADA I NO JUSTIFICADA D’UNA EMPLEADA, AMB CATEGORIA DE PEÓ, A CÀRREC DE REALITZADA I NO JUSTIFICADA D’UNA EMPLEADA, AMB CATEGORIA DE PEÓ, A CÀRREC DE 
LA SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO LA SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO LA SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO LA SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO 
PERCEPTORES 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2015/PANP/SPO/0074/EX01, PROJECTE: PERCEPTORES 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2015/PANP/SPO/0074/EX01, PROJECTE: PERCEPTORES 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2015/PANP/SPO/0074/EX01, PROJECTE: PERCEPTORES 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2015/PANP/SPO/0074/EX01, PROJECTE: 
BRIGADA CALAFAELL AL DIA 2015BRIGADA CALAFAELL AL DIA 2015BRIGADA CALAFAELL AL DIA 2015BRIGADA CALAFAELL AL DIA 2015       

FFFFetsetsetsets    

1. El 12 de novembre de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va resoldre contractar, 
entre d’altres, mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a temps 
complet, a l’empleada senyora M. A. E. T. des del 16 de novembre de 2015 fins el 15 de 
maig de 2016, ambdós inclosos, com a peons/nes de brigada dins del Programa Treball i 
Formació per a persones aturades no perceptores 2015, amb número d’expedient 2015/
PANP/SPO/0074/EX01, Projecte: Brigada Calafell al dia 2015.

2. Vistos els registres de control de presència de l’esmentada empleada els dies 11, 15, 18 i 25 
d’abril de 2016 no té justificació d’absència.

3. Que, una vegada consultada la incidència amb la persona responsable d’aquesta empleada no li 
consta cap motiu de justificació.

4. Que, actualment té pendents 2 dies de vacances per gaudir, resultant un total de 2 dies sense 
justificar.

5. Que el salari brut diari que percep l’esmentada empleada és de 33,05 € bruts.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0177/2016/RH/CG, de data 11 de maig 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

1. Article 30 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el qual estableix que
“... Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no
realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter
sancionador.”

2. Article 57 i 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius,
i devolució d’ingressos indeguts.

3. Articles 15 i 49.1.d) 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 durada dels contractes.

4. 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.

5. 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.



6. 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. Deduir de la nòmina del mes de maig de 2016, a l’empleada senyora M. A. E. T. 
l’import de 66,11 € bruts corresponents a la deducció d’havers de dos dies no justificats en la 
realització de la seva jornada de treball.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, 
Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria, informar al Comitè d’Empresa i a la gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM REGIR LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM REGIR LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM REGIR LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM 
LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE BRIGADA DE VIA PÚBLICA LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE BRIGADA DE VIA PÚBLICA LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE BRIGADA DE VIA PÚBLICA LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE BRIGADA DE VIA PÚBLICA 
PPPPER: COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR ER: COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR ER: COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR ER: COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR 
UNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 6 de maig de 2016, l’encarregat de la Brigada Municipal de Via Pública d’aquesta Corporació, 
amb el vistiplau del Regidor de l’Àrea, emet informe en el que manifesta l’existència de tres 
places vacants d’oficial de primera a la plantilla municipal i la necessitat urgent de cobrir-ne 
dues, motivada per la manca de personal que existeix i per poder donar sortida a totes les 
demandes de feina a realitzar en el municipi de manteniment de vials, parcs i edificis, inclosos 
col·legis i llars d’infants, i poder atendre les reclamacions i la gran quantitat de reparacions i 
conservació de voreres, calçada, etc. A més, manifesta la necessitat de cobrir el lloc de treball 
d’oficial de primera per la jubilació parcial del seu titular aquest any. L’informe queda unit a 
l’expedient.

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

3. Atès que en la relació de llocs de treball actual, el lloc d’oficial primera està adscrit a personal 
laboral, assimilat al Grup C, subgrup C2 de titulació, complement de destí 14, i complement 
específic brut anual de 6.297,53 €.

4. Atès que l’empleat d’aquesta Corporació, oficial primera, senyor Ll. M. S. ha sol·licitat la 
jubilació parcial. 



5. Atès que per a la cobertura d’aquests llocs de treball cal dur a terme un procediment de
selecció, per tal de complir amb els principis constitucionals establerts en l’article 55 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

6. Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 125.2 del Decret 1/1997, amb la intenció de
poder donar cobertures futures de forma immediata a les necessitats que puguin sorgir en
matèria de recursos humans es creu convenient la creació d’una borsa de personal.

7. Vist  l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0176/2015/RH/CG, de data 10 de
maig de 2016, que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’existència de crèdit per fer front a aquesta
despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Article 9 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.

10. Article 161 i següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei
General de la Seguretat Social, pel que fa a la jubilació.

11. Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de
Seguretat Social.

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



13. 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.

14. 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.

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables per
sectors considerats prioritaris que exigeix la norma és facultat de cada Administració en
aplicació de la seva potestat d’autoorganització, i en aquest cas es pot entendre que la
contractació, de forma interina per a la cobertura dels llocs de treball d’oficials primera,
responen a les necessitats de donar cobertura a totes les demandes municipals de manteniment
de vials, parcs i edificis, inclosos col·legis i llars d’infants, així com atendre a les reclamacions i
gran quantitat de reparacions i conservacions de voreres, calçada, etc, i per tant, ser considerat
un servei prioritari.

2. Manifestar què, pel que fa a la contractació del contracte de relleu, i amb les consideracions
manifestades, es pot dir que si la finalitat de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016
és no augmentar la despesa de personal, la possibilitat de consignar contractes de relleu, no
sembla entrar en contradicció amb la prohibició de contractació de personal amb caràcter
temporal.

3. Aprovar les bases que regiran la selecció en la convocatòria per a la contractació laboral per
ocupar dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en
règim d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la creació d’una borsa de
treball

4. Convocar un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’aquests
llocs de treball.

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

6. Donar compte als departaments de Via Pública, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria
Municipals, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals, per al seu coneixement i
als efectes escaients.

ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX I    



BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS CONCURS CONCURS CONCURS 
OPOSICIÓ LLIUREOPOSICIÓ LLIUREOPOSICIÓ LLIUREOPOSICIÓ LLIURE, , , , PER A LA PER A LA PER A LA PER A LA CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN RÈGIM RÈGIM RÈGIM RÈGIM 
D’INTERINITAT, PER COBRIR: 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIALD’INTERINITAT, PER COBRIR: 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIALD’INTERINITAT, PER COBRIR: 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIALD’INTERINITAT, PER COBRIR: 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIAL, , , , 
I I I I PER PER PER PER CREACREACREACREAR R R R UNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALLUNA BORSA DE TREBALL    

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la 
contractació laboral d’oficials de primera, en règim d’interinitat, per cobrir dos llocs de treball 
vacants a la plantilla municipal i una jubilació parcial, i crear una borsa de treball. Els llocs de treball 
estan dotats amb les retribucions del grup assimilat C2, complement destí assimilat 14, i 
complement específic d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.  

Les funcions a desenvolupar són les pròpies de l’oficial primera a més de les que els/les puguin ser 
encomanades d’acord amb la resta de funcions del departament. 

Aquesta convocatòria es pot considerar dins de l’excepcionalitat que disposa l’article 20.DOS de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016, donat que respon 
a les necessitats de donar cobertura a totes les demandes municipals de manteniment de vials, parcs 
i edificis, inclosos col·legis i llars d’infants, així com atendre a les reclamacions i gran quantitat de 
reparacions i conservacions de voreres, calçada, etc, i per tant, ser considerat un servei prioritari. 

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS2. REQUISITS DELS ASPIRANTS2. REQUISITS DELS ASPIRANTS2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

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

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

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

c) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà): Les persones candidates han de
lliurar per l’exempció de la prova de català un dels documents següents:

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

- Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de
coneixements de llengua catalana nivell A2 (certificat de nivell bàsic)  de la Secretaria de
Política Lingüística, o equivalent.

- En el cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell bàsic (certificat A2) de català,
les persones interessades en aquestes proves també podran presentar les seves instancies, si
bé, hauran de realitzar una prova específica de coneixements de llengua catalana de
l’esmentat nivell, prevista en aquestes bases.



Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement 
adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita mitjançant una prova específica 
prevista en aquestes bases.  

d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o
equivalent, o capacitat provada en relació al lloc de treball convocat.

La capacitat provada es podrà acreditar documentalment pel fet d’haver ocupat durant un 
termini de tres anys un lloc de treball de la mateixa categoria, o durant un termini de cinc anys 
en una categoria inferior, o qualsevol altra document que acrediti la capacitat. En el cas de no 
acreditar documentalment la capacitat provada, les persones interessades en aquestes proves 
també podran presentar les seves instancies, si bé, hauran de realitzar una prova, proposada 
per l’òrgan qualificador, consistent en comprovar la capacitat, suficiència, domini i habilitat de 
la persona aspirant al lloc de treball.  

Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació 
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència. 

e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents al lloc de treball convocat. Hauran d’aportar certificat mèdic que és apte per la
realització de les tasques del lloc de treball.

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

g) Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.

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

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ

A les persones proposades per ocupar els llocs de treball convocats se’ls contractarà en règim 
laboral temporal i contractes següents: pel que fa a la cobertura dels dos llocs de treball vacants, 
mitjançant un contracte laboral d’interinitat fins a la cobertura definitiva, en la forma reglamentària; 
pel que fa a la cobertura per jubilació parcial, mitjançant un contracte de relleu fins a la jubilació 
total del seu titular, incorporant-se al lloc de treball en la data que oportunament s’indiqui, prèvia 
proposta raonada a l’Alcaldia o Regidor delegat, de l’òrgan qualificador un cop finalitzada la 
selecció. 

4444. SOL·LICITUDS. SOL·LICITUDS. SOL·LICITUDS. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General 
d’aquest Ajuntament, amb el model que figura com a ANNEX I, dins el termini improrrogable de 10 
dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el tauler 
d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals 
(pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). 

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En aquest supòsit l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a 
l’Ajuntament de Calafell, via fax o email (recursoshumans@calafell.org), adjuntant la còpia de la 
instància presentada i del justificant de pagament de drets d’examen. 



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

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 

• Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
• Fotocòpia compulsada del DNI.
• Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o capacitat provada.
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
• El justificant de pagament dels drets d’examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

5555. DRETS D. DRETS D. DRETS D. DRETS D’EXAMEN’EXAMEN’EXAMEN’EXAMEN

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

No obstant això, l’article 5 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament de 
les taxes: 

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



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

6666. LLISTA D'ASPIRANTS. LLISTA D'ASPIRANTS. LLISTA D'ASPIRANTS. LLISTA D'ASPIRANTS    

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació, o òrgan 
delegat, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i 
exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes 
completes certificades d’aspirants admesos i exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de 
començament dels exercicis. 

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes o reclamacions 
possibles. 

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels 
interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de deu dies naturals, 
transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i 
es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a 
publicar-la. 

7777. ÒRGAN QUALIFICADOR. ÒRGAN QUALIFICADOR. ÒRGAN QUALIFICADOR. ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez 
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo 

Vocals: Titular: Sr. Salvador Silla Cascales 
Suplent: Sr. Angel Gallés García 

Titular: Sr. Angel Gallés García  
Suplent: Sr. Antonio Vargas Vivas 

Titular: Sr. Jordi Mercadé Bricollé, cap de brigada de Via Pública de l’Ajuntament 
del Vendrell 
Suplent: Sra. Carmen Párrega Cuadros, cap d’unitat de Serveis Municipals de 
l’Ajuntament del Vendrell 

Secretari: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza 
Suplent:  Sra. Maria Vilanova Peña 

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

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



8888. PROCÉS SELECTIU. PROCÉS SELECTIU. PROCÉS SELECTIU. PROCÉS SELECTIU    

El procés selectiu serà pel sistema de concurs oposició que constarà de dues fases diferenciades: en 
primer lloc la fase d’oposició i una segona de concurs. 

La fase de concurs només serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d’oposició. 

El dia, l'hora i el lloc d'inici de les primeres proves es publicarà al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.   

La data, l’hora i el lloc de realització de les següents proves seran determinats per l’òrgan 
qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la seva pàgina web, 
www.calafell.cat, juntament amb els resultats de les proves anteriors.  

Amb la publicació en el tauler d’edictes de la Corporació es considerarà realitzada l’oportuna 
notificació als interessats, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no compareguin en el 
lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del 
procés selectiu. 

Es preveu l’inici de les proves la primera quinzena de juny. 

Si l’òrgan qualificador té coneixement que algun dels/de les aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, 
amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

9999. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:

a)a)a)a) Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua cacacacatalanatalanatalanatalana

Consistent en valorar els coneixements de català de nivell A2. Aquesta prova es qualificarà com
a apte/a o no apte/a. Pel que fa a aquesta prova restaran exempts/es de realitzar-la els/les
aspirants que hagin presentat la documentació d’exempció.

Aquesta prova consistirà en una entrevista realitzada per l’òrgan qualificador en llengua
catalana.

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

b)b)b)b) Segon exercici Segon exercici Segon exercici Segon exercici (de car(de car(de car(de caràcter obligatori i eliminatoràcter obligatori i eliminatoràcter obligatori i eliminatoràcter obligatori i eliminatori): i): i): i): Coneixement de la llengua castellanaConeixement de la llengua castellanaConeixement de la llengua castellanaConeixement de la llengua castellana

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

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

Aquesta prova consistirà en una entrevista realitzada per l’òrgan qualificador en llengua
castellana.



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

c)c)c)c) Tercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Capacitat provadaTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Capacitat provadaTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Capacitat provadaTercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Capacitat provada

En el cas de no acreditar documentalment la capacitat provada, les persones interessades han
de realitzar una prova, proposada per l’òrgan qualificador, consistent en comprovar la
capacitat, suficiència, domini i habilitat de la persona aspirant al lloc de treball.

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

d)d)d)d) Quart Quart Quart Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova Prova Prova Prova pràcticpràcticpràcticpràcticaaaa. Màxim: 15 punts. Màxim: 15 punts. Màxim: 15 punts. Màxim: 15 punts

Consistirà en la realització d’una o diverses tasques manuals relacionades amb les principals
tasques i funcions del lloc de treball. Durant l’execució de les tasques se li podran exposar
qüestions relacionades amb les tasques que s’estiguin realitzant i amb el lloc a desenvolupar.

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts.

11110000. FASE DE CONCURS. FASE DE CONCURS. FASE DE CONCURS. FASE DE CONCURS

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i consistirà en 
la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins 
al darrer dia de presentació de sol·licituds. Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per 
l’aspirant que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de 
concurs. Puntuació màxima: 7 punts. 

1. Experiència professionalExperiència professionalExperiència professionalExperiència professional tant en l’àmbit públic com privaten l’àmbit públic com privaten l’àmbit públic com privaten l’àmbit públic com privat, , , , fins afins afins afins a    un màxim dun màxim dun màxim dun màxim de 2,5 e 2,5 e 2,5 e 2,5 punts,punts,punts,punts,
segons el barem següent:

• Serveis prestats desenvolupant les tasques pròpies del lloc de treball convocat (oficial
primera): 0,25 punts per cada semestre complert de treball, fins a un màxim d’1,5 puntmàxim d’1,5 puntmàxim d’1,5 puntmàxim d’1,5 punt.

• Serveis prestats desenvolupant tasques de categories inferiors a les pròpies del lloc de
treball convocat: 0,125 punts per cada semestre complert de treball, fins a un màxim demàxim demàxim demàxim de
0,50 punts0,50 punts0,50 punts0,50 punts.

2.2.2.2. Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions que no siguin exigides a la convocatòria i cursos de formació o
perfeccionament relacionats amb el lloc de treball convocat, fins a un , fins a un , fins a un , fins a un màxim d’màxim d’màxim d’màxim d’1 1 1 1 puntpuntpuntpunt, , , , segons
el barem següent:

• Titulació de formació professional o qualsevol altra titulació superior a l’exigida i
relacionada amb el lloc de treball: 0,50 punts per a cadascuna.

• Cursos de formació i de perfeccionament que tractin sobre matèries relacionades amb el
lloc convocat, i  la prevenció de riscos laborals: es valoraran d’acord amb els paràmetres
següents:

o D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun.
o D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun.
o D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun.



o D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punt cadascun.

En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d’hores de durada es puntuarà amb el mínim de 
punts. 

3. Altres mèrits. Altres mèrits. Altres mèrits. Altres mèrits. L’òrgan qualificador podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les
persones participants, sempre que es tracti de mèrits objectius i raonables per a la provisió del
lloc de treball i, en especial, l’activitat docent, la difusió de coneixements relacionats en l’àmbit
de treball i amb les funcions a desenvolupar. Es valorarà fins a un màxim dmàxim dmàxim dmàxim d’1 ’1 ’1 ’1 puntpuntpuntpunt....

4. Entrevista personal. Entrevista personal. Entrevista personal. Entrevista personal. L’entrevista personal, consistirà en mantenir un diàleg amb els/les
aspirants, per tal d’avaluar la idoneïtat dels/de les mateixos/es respecte de les funcions del lloc.
Es valorarà fins a un màxim de màxim de màxim de màxim de 2,5 2,5 2,5 2,5 puntspuntspuntspunts.

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

11111111. VALORACIÓ DEL. VALORACIÓ DEL. VALORACIÓ DEL. VALORACIÓ DEL    CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS----OPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓ

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

La puntuació final s'obtindrà de la manera següent: 

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

b) A la puntuació així obtinguda s'hi afegirà la resultant de la fase de concurs, obtenint d'aquesta
manera, la puntuació final de cada opositor/a.

11112222. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS

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

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

Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores 
lectives, i si és possible el programa formatiu. 

11113333. RELACIÓ D’APROVATS/ADES. RELACIÓ D’APROVATS/ADES. RELACIÓ D’APROVATS/ADES. RELACIÓ D’APROVATS/ADES

Un cop finalitzada la qualificació dels exercicis, l’òrgan qualificador publicarà una llista 
d’aprovats/aprovades amb la puntuació total obtinguda per cada aspirant i es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat) ordenada de major 
a menor puntuació. 

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL: 



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

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

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

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

11114444.... CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ

El tipus de contractació serà, seguint sempre l’ordre de la llista de personal aprovat, el següent: 
primerament es cobriran els dos llocs de treball vacants, i posteriorment el lloc de treball vacant per 
jubilació parcial del seu titular. 

En aquest darrer cas, és condició indispensable de l’aspirant, trobar-se en situació d’atur inscrit com 
a demandant al Servei Català d’Ocupació. Cas contrari es passaria al següent de la llista, sense que 
aquest fet sigui motiu d’exclusió de la borsa de treball. 

Els/les aspirants que resultin seleccionats/ades hauran de presentar, abans de la seva contractació, 
certificat mèdic acreditatiu de complir les condicions físiques o psíquiques específiques per a 
l'exercici de les funcions pròpies del lloc a cobrir. 

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

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

15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL15. BORSA DE TREBALL

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu formaran una borsa de treball, per rigorós 
ordre de puntuació, per poder cobrir possibles necessitats que sorgeixin. 

En el cas de ser necessari es cridarà a cada aspirant seguint l’ordre de puntuació. Si l’aspirant al ser 
cridat en temps i forma per la corporació per una contractació mínima d’un mes renuncia, no se 
l’exclourà, però es mourà el seu lloc dins de la llista i passarà a l’última posició. No obstant, això no 
seria d’aplicació en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la 
incorporació immediata, com per exemple circumstàncies que posin en risc la salut. 

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



11116666.... PERIODE DE PROVAPERIODE DE PROVAPERIODE DE PROVAPERIODE DE PROVA

Les contractacions estaran sotmeses a un període de prova de 15 dies hàbils a comptar des del dia 
de vigència del contracte, en el cas de contractacions de durada inferior a tres mesos, i de 2 mesos 
en cas de durada superior. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar 
per rescindida la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ ni motivació, i únicament 
s’exigirà una notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte. 

11117777. FINAL. FINAL. FINAL. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI

La finalització del contracte serà quan finalitzi el termini establert pel qual va ser contractat/da, com 
també, es podrà produir quan es doni alguna de les causes previstes a la legislació vigent en matèria 
de personal.  

En l'exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball per la qual es contracti, serà aplicable la 
normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic. 

11118888. INCIDÈNCIES. INCIDÈNCIES. INCIDÈNCIES. INCIDÈNCIES

L’òrgan qualificador resoldrà totes aquelles incidències o dubtes que es plantegin en el 
desenvolupament de les proves, adoptant els acords necessaris per al correcte desenvolupament del 
procés selectiu i resoldrà, també, tot allò que no estigui previst en aquestes bases. 

19191919. RECURSOS. RECURSOS. RECURSOS. RECURSOS

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

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

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

ANNEX I. MODEL D’INSTÀNCIAANNEX I. MODEL D’INSTÀNCIAANNEX I. MODEL D’INSTÀNCIAANNEX I. MODEL D’INSTÀNCIA    



SOL·LICITUDSOL·LICITUDSOL·LICITUDSOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE, PERLLIURE, PERLLIURE, PERLLIURE, PER    A LA CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, PER COBRIR: A LA CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, PER COBRIR: A LA CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, PER COBRIR: A LA CONTRACTACIÓ D’OFICIALS DE PRIMERA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, PER COBRIR: 

2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I PER CREAR UNA BORSA DE 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I PER CREAR UNA BORSA DE 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I PER CREAR UNA BORSA DE 2 (DOS) LLOCS DE TREBALL VACANTS, UNA JUBILACIÓ PARCIAL, I PER CREAR UNA BORSA DE 
TREBALLTREBALLTREBALLTREBALL    

Dades personalsDades personalsDades personalsDades personals    

1r . cognom 2n. cognom Nom 

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

Nacionalitat 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Adreça electrònica 

De conformitat amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi) 

���� No autoritzo ���� Al telèfon mòbil ���� A l’adreça electrònica

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

Data de publicació al Tauler d’anuncis: 

Lloc de treball:Lloc de treball:Lloc de treball:Lloc de treball: 

Torn:Torn:Torn:Torn:  Lliure  Sistema de seleccióSistema de seleccióSistema de seleccióSistema de selecció: concurs - oposició 

Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:Documentació que s’adjunta:    

���� Currículum vitae de la persona aspirant.
���� Fotocòpia compulsada del DNI.
���� Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (segons la base 2 de les bases específiques).
���� Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de 
concurs (segons la base 12 de les bases específiques).
���� El justificant de pagament dels dret d’examen
���� Acreditació del coneixement de català:::: ���� Si ���� No

ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ: 

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



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

Calafell, ___ de __________ de 20__ 

Signat: __________________________________ 

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

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

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

1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS 
SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les instàncies presentades per diferents empleats i empleades d’aquest Ajuntament
sol·licitant l’ajut per diferents conceptes de Fons Social pel segon trimestre de l’any 2016
regulat per l’actual Conveni Personal Laboral i Pactes Socioeconòmics pels anys 2010-2012,
que una vegada revisades compleixen els requisits establerts convencionalment, i que segons el
càlcul efectuat ascendeix en la llista detallada, a la quantia següent:

NOMNOMNOMNOM    
AJUTAJUTAJUTAJUT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    11110000....555555557777,,,,55555555    



2. La senyora M. J. i R.  presenta instància amb RGE número 14810, de data 29 d’abril de 2016,  
sol·licitant ajut per fons social en concepte d’ulleres. Atès que a la senyora M. J. i R. ja se li va 
abonar en concepte de lents de contacte el mes de desembre de 2015, per tant no procedeix 
l’abonament sol·licitat per no complir l’any de carència.

3. La senyora F. S. T. presenta instància amb RGE número 14131, de data 25 d’abril de 2016,  
sol·licitant ajut per fons social en concepte de lents de contacte. Atès que a la senyora F. S. T. ja 
se li va abonar en concepte de lents de contacte el mes d’agost de 2015, per tant no procedeix 
l’abonament sol·licitat per no complir l’any de carència.

4. La senyora M. P. C. presenta instància amb RGE núm. 4882, de data 10 de febrer de 2016, 
sol·licitant ajut per fons social en concepte de formació ( Estudis secundaris no obligatoris). Atès 
que a la senyora M. P. C. ja se li va abonar aquest mateix rebut en el fons social corresponent al 
mes de setembre de 2015, per tant, no procedeix el seu abonament.

5. La senyora R. M. de H. G. presenta instància amb RGE número 5987, de data 18 de febrer de 
2016,  sol·licitant ajut per fons social en concepte de dentista. Atès que a la senyora Rosa Maria de 
Heras Galiano  ja se li va abonar en concepte de dentista el mes de setembre de 2015, per tant 
no procedeix l’abonament sol·licitat per no complir l’any de carència.

6. La senyora L. M. T. presenta instància amb RGE número 13306, de data 18 d’abril de 2016, 
sol·licitant ajut per fons social en concepte de dentista. Atès que manca documentació i 
l’empleada L. M. T. està en coneixement, no procedeix l’abonament en aquest concepte, a 
l’espera de la documentació requerida.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 171 de data 09 de maig de 2016, que 
queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 442 de data 10 de maig de 2016, sobre 
l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN 
ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES DE TÈCNIC D’AUXILIAR DE RECURSOS ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES DE TÈCNIC D’AUXILIAR DE RECURSOS ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES DE TÈCNIC D’AUXILIAR DE RECURSOS ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES DE TÈCNIC D’AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANS, SEGONS DISPOSA EL RD 462/2002.HUMANS, SEGONS DISPOSA EL RD 462/2002.HUMANS, SEGONS DISPOSA EL RD 462/2002.HUMANS, SEGONS DISPOSA EL RD 462/2002.       

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les sol·licituds pel pagament d’indemnitzacions per assistències com a membres
d’òrgans qualificadors de les proves selectives de Tècnic d’Auxiliar de Recursos Humans.

2. Vist que els imports bruts a abonar són els següents:



COGNOMS I NOMCOGNOMS I NOMCOGNOMS I NOMCOGNOMS I NOM    CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA    
MEMBRE MEMBRE MEMBRE MEMBRE 
TRIBUNALTRIBUNALTRIBUNALTRIBUNAL    DATADATADATADATA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

À. S. 
À. 

TÈCNIC AUX. RECURSOS 
HUMANS PRESIDENTA 

19 I 22 ABRIL 
2016 85,66 € 

C. G.
G. 

TÈCNIC AUX. RECURSOS 
HUMANS SECRETÀRIA 

19 I 22 ABRIL 
2016 85,66 € 

3. Vist l’informe núm. 166/2016/RH/CG, de data 02 de maig de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

4. El 04 de maig de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 406 sobre l’existència de
crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1. Vist l’annex IV del  Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions por raó de servei,

assistències per participació en tribunals d’oposició o concursos o altres òrgans encarregats de
la selecció de personal.

2. 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.

3. 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.

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

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

1. Aprovar els imports d’indemnitzacions com a membres d’òrgans qualificadors que hi consten
a la part expositiva i el seu abonament en la nòmina de maig de 2016.

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

1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, EXTRAORDINARIS, EXTRAORDINARIS, EXTRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    



1. El 03 de maig de 2016 i registre 16000861, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que
queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal
adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes d’abril de 2016.

2. El 04 de maig de 2016 i registre 16000873, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell,  amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que
queda adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els
serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes d’abril de 2016, pel
personal adscrit al departament de Policia Local. 

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

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

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
NOCTURNITANOCTURNITANOCTURNITANOCTURNITA

TSTSTSTS    
ASSISTASSISTASSISTASSIST    KMKMKMKM    DIETESDIETESDIETESDIETES    

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

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
VARIABLESVARIABLESVARIABLESVARIABLES    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    2222000044444444,,,,77775555    4444777744444444,,,,99998888    888877770000,,,,00000000    111111113333,,,,44446666    111122225555,,,,00000000    2222333355553333,,,,33330000    11110000222255551111,,,,44449999    



4. Vist l’informe núm. 170/2016/RH/CG, de data 09 de maig de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

5. El 10 de maig de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 443, sobre l’existència de
crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE MAIG DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MAIG DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MAIG DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MAIG DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT 
REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.JUNTAMENT DE CALAFELL.JUNTAMENT DE CALAFELL.JUNTAMENT DE CALAFELL.    



FetsFetsFetsFets    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 166/2016,  que queda unit a
l’expedient.

13. Atès que la l’empleada Sra. Núria Ricart Carbó en data 30 de maig de 2016 compleix 6 mesos
d’antiguitat a l’Ajuntament de Calafell, i per tant, ha de ser beneficiària d’aquest complement de
productivitat.

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

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

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    PRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIV    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    44444444....444477771111,,,,55555555    



FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de dretde dretde dretde dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    PRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIV    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    44444444....444477771111,,,,55555555    



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

1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 8/2016 



Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 8/2016  
Titular: M. I. L. M.
Emplaçament: CR  BAIX PENEDES 43820 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 15/02/2016 la Sra. M. I. L. M. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per realitzar les obres consistents en AMPLIACIÓ D'HABITATGE C/ BAIX PENEDES DE 
CALAFELL, amb la referència cadastral núm. xxxx.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecta Sra. Maria 
Almirall i Ferrerons, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 09/02/2016, amb núm. 
2016600086, i assumeix l’obra l’arquitecta Sra. Maria Almirall i Ferrerons. 

2222.... En data 14 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:

““““    Un cop resoltes les deficiències indicades al meu informe de data 23 de març de 2016, ééééssss    
pppprrrroooocccceeeeddddeeeennnntttt    ccccoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa d’acord amb la legislació urbanística, compleix la normativa del 
POUM de Calafell a la zona. 

* En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces noves iguals a les existents.”

3333.... En data 19 d'abril de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

3.3.3.3. D’acord amb l’article 5 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

4.4.4.4. D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM) (DOGC Núm. 5990, de 24-10-
2011)

5.5.5.5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord
de Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de
Ple de 30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP
Tarragona núm. 272, 24-11-2008):

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



2.2.2.2.---- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb 
subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense 
haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa. 
3.3.3.3.---- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions 
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les 
obres executades en contradicció amb el projecte autoritzat. 
4.4.4.4.---- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i 
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a 
què haurà de subjectar-se l’edificació. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- Queda també prohibit: 

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies 
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la 
coberta de l’edifici. 
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública 
sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin 

obstacle per al trànsit. 
d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents 

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones 
que circulin per la via pública. 
9.9.9.9.---- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 
metres. No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada 
d’aquesta sigui inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part 
interior. En època estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è. 
10.10.10.10.---- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del 
replanteig. 
11.11.11.11.---- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal 
de perill. 
12.12.12.12.---- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
13.13.13.13.---- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una 
closa provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a 
l’obra. 
15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  



1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, 
encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc. 
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc). 
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a Segur de Calafell i nucli 
urbà de Calafell (poble). 

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

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

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

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

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la 
Generalitat, havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera 
ocupació (avui, règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les 
quals no es podrà procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera 



utilització i ocupació haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart 
de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, 
en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb 
suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del 
corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió 
de la llicència i el seu número d’expedient. 
21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o 
la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment 
queda obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes 
que s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia 
edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds. 

6.6.6.6. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme el titular haurà d’abonar la taxa
corresponent per la concessió de la llicència urbanística i constituir una fiança amb la finalitat de
garantir el compliment de les obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, al reposició
dels elements d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que
eventualment quedin afectats per l’execució de les obres.

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 de delegacions núm. 2666/2015, de 22 de juny de 2015.

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. L. M. llicència 
urbanística d’obra major per realitzar AMPLIACIÓ D'HABITATGE C/ BAIX PENEDES DE 
CALAFELL,  d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

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

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

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

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 
4.525,00 euros.

6. Notificar aquesta resolució a la part interessada.

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

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
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PROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIÓÓÓÓ    LLICLLICLLICLLICÈÈÈÈNCIA D’OBRA MENOR EXP. NNCIA D’OBRA MENOR EXP. NNCIA D’OBRA MENOR EXP. NNCIA D’OBRA MENOR EXP. NÚÚÚÚM. 30/2016 M. 30/2016 M. 30/2016 M. 30/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 30/2016  
Interessat: CTAT. PROP. EDIFICI "LOS ARCOS"  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

1- En data 10 de febrer de 2016, la CTAT. PROP. EDIFICI "LOS ARCOS", va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 30/2016  per l’execució de REHABILITACIÓ PUNTUAL DE 
PATOLOGIES DELS CANTELLS DELS BALCONS DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI SITUAT AL PG. 
MARITIM DE SANT JOAN DE DÉU DE SEGUR DE CALAFELL.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 15 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::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss 
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss 
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa 
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,, 
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888....””””

3- Vist l’informe jurídic, de data 18 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 CTAT. PROP. EDIFICI "LOS ARCOS", la llicència d'obres menors Exp. Núm.
30/2016  per l’execució de REHABILITACIÓ PUNTUAL DE PATOLOGIES DELS CANTELLS 
DELS BALCONS DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE 
DEU DE SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 15 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’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.

1111....4444....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    44443333////2222000011116666 

Número d’expedient: 43/2016  
Interessat: R. R. C.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

1- En data 7 de març de 2016, la Sra. R. R. C. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 43/2016  per l’execució de REFORMA DEL RÀFEC DE LA TEULADA, SUBSTITUIR 
DUES LLINDES DE LES FINESTRES, NETEJA DE TERRA LES JUNTES DE LES PARETS INTERNES I 
REOMPLIR AMB CALÇ AÈRIA L’IMMOBLE SITUAT AL C/ MAJOR DE CALAFELL.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 14 d'abril de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: 



**** ““““Procedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicèèèència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens ncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens ncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens ncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici delperjudici delperjudici delperjudici del
de tercers, perqude tercers, perqude tercers, perqude tercers, perquèèèè    les obres solles obres solles obres solles obres sol····licitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbaníííístiquesstiquesstiquesstiques
previstes al planejament, aixprevistes al planejament, aixprevistes al planejament, aixprevistes 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 tèèèècnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacióóóó. No. No. No. No
obstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les següüüüents observacions: En el cas d’ents observacions: En el cas d’ents observacions: En el cas d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ocupar terrenys d’ocupar terrenys d’ocupar terrenys d’úúúús ps ps ps púúúúblicblicblicblic
municipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccióóóó, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,
cavallets, bastides, desccavallets, bastides, desccavallets, bastides, desccavallets, 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 liquidar la taxade liquidar la taxade liquidar la taxade liquidar la taxa
d’ocupacid’ocupacid’ocupacid’ocupacióóóó    de la via pde la via pde la via pde la via púúúública al departament de blica al departament de blica al departament de blica al departament de Via PVia PVia PVia 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....
**** Durant l’execuciDurant l’execuciDurant l’execuciDurant l’execucióóóó    dels treballs la propietat facilitardels treballs la propietat facilitardels treballs la propietat facilitardels treballs la propietat facilitaràààà    l’accl’accl’accl’accéééés als ts als ts als ts als tèèèècnics municipals per tal decnics municipals per tal decnics municipals per tal decnics municipals per tal de
documentar el mdocumentar el mdocumentar el mdocumentar el méééés exhaustivament possible les caracters exhaustivament possible les caracters exhaustivament possible les caracters exhaustivament possible les caracteríííístiques de l’estiques de l’estiques de l’estiques de l’edifici.difici.difici.difici.””””

3- Vist l’informe jurídic, de data 15 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 la Sra. R. R. C. la llicència d'obres menors Exp. Núm.  43/2016
per l’execució de RFORMA DEL RÀFEC DE LA TEULADA, SUBSTITUIR DUES LLINDES DE LES 
FINESTRES, NETEJA DE TERRA LES JUNTES DE LES PARETS INTERNES I REOMPLIR AMB 
CALÇ AÈRIA L’MMOBLE SITUAT AL C/ MAJOR DE CALAFELL,  subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 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’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.

1111....4444....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    66663333////2222000011116666 

Número d’expedient: 63/2016  
Interessat: R. M. G. E. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

1- En data 7 d'abril de 2016, la Sra. R. M. G. E., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 63/2016  per REFORMA INTERIOR D'HABITATGE A L’IMMOBLE SITUAT 
AL C/ ÀNGEL GUIMERÀ de Calafell.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 14 d'abril de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: 
**** ““““Procedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicProcedeix atorgar la llicèèèència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici delncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici delncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici delncia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del
de tercers, perqude tercers, perqude tercers, perqude tercers, perquèèèè    les obres solles obres solles obres solles obres sol····licitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbanlicitades compleixen amb les determinacions urbaníííístiquesstiquesstiquesstiques
previstes al pprevistes al pprevistes al pprevistes al planejament, aixlanejament, aixlanejament, aixlanejament, 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 tèèèècnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacióóóó. No. No. No. No
obstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les segobstant procedeix fer les següüüüents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’úúúús ps ps ps púúúúblicblicblicblic
municipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccimunicipal amb mercaderies, materials de construccióóóó, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,, runes, tanques, contenidors puntuals,
cavallets, bastides, desccavallets, bastides, desccavallets, bastides, desccavallets, 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 liquidar la taxade liquidar la taxade liquidar la taxade liquidar la taxa
d’ocupacid’ocupacid’ocupacid’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....
* Es condiciona l’execuci* Es condiciona l’execuci* Es condiciona l’execuci* Es condiciona l’execucióóóó    dels dels dels dels treballs situats dintre de la zona de proteccitreballs situats dintre de la zona de proteccitreballs situats dintre de la zona de proteccitreballs situats dintre de la zona de proteccióóóó    de la costa ade la costa ade la costa ade la costa a
l’autoritzacil’autoritzacil’autoritzacil’autoritzacióóóó    per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat deper part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat deper part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat deper part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per realitzar obres i instalCatalunya per realitzar obres i instalCatalunya per realitzar obres i instalCatalunya per realitzar obres i instal····lacions dintre de la zona de servitud de proteccilacions dintre de la zona de servitud de proteccilacions dintre de la zona de servitud de proteccilacions dintre de la zona de servitud de proteccióóóó    deldeldeldel
domini pdomini pdomini pdomini púúúúblic maritimoterrestre.blic maritimoterrestre.blic maritimoterrestre.blic maritimoterrestre.””””

3- Vist l’informe jurídic, de data 15 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 la Sra. R. M. G. E.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  63/2016  per la REFORMA INTERIOR D'HABITATGE A L’IMMOBLE SITUAT AL C/
ÀNGEL GUIMERÀ de Calafell,  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe 
de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 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.

1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 33/2014PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 33/2014PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 33/2014PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 33/2014 

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA    

EXPEDIENT: 33/2014  
TITULAR: SUPERMERCATS  S.A LIDL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEV. FIANÇA OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A 
LA CARRERADA D'EN RALET - CTRA DEL SANATORI DE CALAFELL 

FetsFetsFetsFets    

1- Vista la instància presentada per SUPERMERCATS  S.A LIDL, en la que es sol·licita la devolució de
la fiança l'import de la qual és de    1.641,301.641,301.641,301.641,30    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    25/201425/201425/201425/2014, per a la construcció de Construcció
de rotonda al  C/ CARRERADA RALET, 0 43820

2- Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es
desprèn que no s’han detectat incidents.

3- Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 (TRLRHL).

2. 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. Estimar la sol·licitud feta per    SUPERMERCATS  S.A LIDLSUPERMERCATS  S.A LIDLSUPERMERCATS  S.A LIDLSUPERMERCATS  S.A LIDL    i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    1.641,301.641,301.641,301.641,30    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    25/2014.25/2014.25/2014.25/2014.

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal.

1.4.6. 1.4.6. 1.4.6. 1.4.6. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 73/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 73/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 73/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 73/2016 



PROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIPROPOSTA D’APROVACIÓÓÓÓ    LLICLLICLLICLLICÈÈÈÈNCIA D’OBRA NCIA D’OBRA NCIA D’OBRA NCIA D’OBRA MENOR EXP. NMENOR EXP. NMENOR EXP. NMENOR EXP. NÚÚÚÚM. 73/2016 M. 73/2016 M. 73/2016 M. 73/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 73/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 11 d'abril de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 73/2016  per l’execució de l’OBERTURA D’1 CATA
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 6 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’1 RAMAL PER A
SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS. A L'AV. CATALUNYA, 4 ( COMERCIAL). REF.
NÚM. 160220TRC GC. RGE 2016-12368, de Segur de Calafell.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon, ha
emès informe favorable en data 3 de maig de 2016, el qual consta a l’expedient amb els següents
condicionats:

- 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 cm. 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 3 de maig 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.  73/2016  per l’execució de l’OBERTURA D’1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA
DE 6 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS
NATURAL A NOUS ABONATS. A L'AV. CATALUNYA, 4 ( COMERCIAL). REF. NÚM.
160220TRC GC. RGE 2016-12368, subjecte a les condicions especials requerides en
l’informe de l'Enginyer Tècnic Municipal,  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. 

2.2.2.2. 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.

1.4.7. 1.4.7. 1.4.7. 1.4.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 72/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 72/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 72/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 72/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 72/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 7 d'abril de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 72/2016  per l’execució de l’OBERTURA DE RASA
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 55 X 0,4 M2 I CONNEXIÓ D’1 RAMAL  PER A SUBMINISTRAR GAS
NATURAL A NOUS ABONATS DE LA RAMBLA MOSSEN JAUME TOBELLA, 84.  REF. NÚM.
160134TRR SH. RGE 2016-12061, de Calafell.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer Tècnic Municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon a emès
informe favorable en data 3 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient amb el condicionat
següent:
- 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 03 de maig 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’empres GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  72/2016  per l’execució de l’OBERTURA DE RASA SOBRE VORERA I CALÇADA
DE 55 X 0,4 M2 I CONNEXIÓ D’1 RAMAL  PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS
ABONATS DE LA RAMBLA MOSSEN JAUME TOBELLA, 84.  REF. NÚM. 160134TRR SH. RGE
2016-12061, de Calafell  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de
l'Enginyer Tècnic Municipal, 3 de maig 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 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. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11111111////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 11/2016  
Titular: A. G.
Emplaçament: C/ SAL 43882 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 23/03/2016 el Sr. A. G. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per realitzar les obres consistents a la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C/ DE LA SAL  de Segur de 
Calafell, amb la referència cadastral núm. xxxx .

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’Enginyer industrial Sr. 
Ernesto Cirauqui Lopez, visat pel Col·legi d’Enginyers industrials de Catalunya, el dia 22/03/2016, 
amb núm. T-81152, i assumeix l’obra l’Enginyer Industrial Sr. Ernesto Cirauqui Lopez. 

2222.... En data 12 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....””””

3333.... En data 15 d'abril de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    



1.1.1.1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

3.3.3.3. D’acord amb l’article 5 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

4.4.4.4. D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM) (DOGC Núm. 5990, de 24-10-
2011)

5.5.5.5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord
de Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de
Ple de 30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP
Tarragona núm. 272, 24-11-2008):

1.1.1.1.---- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
2.2.2.2.---- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb 
subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense 
haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa. 
3.3.3.3.---- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions 
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les 
obres executades en contradicció amb el projecte autoritzat. 
4.4.4.4.---- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i 
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a 
què haurà de subjectar-se l’edificació. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- Queda també prohibit: 

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies 
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la 
coberta de l’edifici. 
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública 
sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin 

obstacle per al trànsit. 
d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents 

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones 
que circulin per la via pública. 
9.9.9.9.---- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 
metres. No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada 
d’aquesta sigui inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part 
interior. En època estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è. 



10.10.10.10.---- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del 
replanteig. 
11.11.11.11.---- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal 
de perill. 
12.12.12.12.---- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
13.13.13.13.---- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una 
closa provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a 
l’obra. 
15.15.15.15.---- NNNNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUORMATIVA 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. 2666/15, 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. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. A. G., llicència 
urbanística d’obra major per realitzar la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ DE LA SAL 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 al titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

- Pagat la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagat la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagat 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 part interessada.

7.7.7.7. Comunicar a l’interessat 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. 

1.5. MEDI AMBIENT I 1.5. MEDI AMBIENT I 1.5. MEDI AMBIENT I 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT 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-014/2016  
ACM-020/1998        
Restabliment de Legalitat 
Sabricar, SCP    
Bar 
Hollywood Beach 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1.En data 1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local s’acorda aprovar el Pla d’actuació alsEn data 1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local s’acorda aprovar el Pla d’actuació alsEn data 1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local s’acorda aprovar el Pla d’actuació alsEn data 1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local s’acorda aprovar el Pla d’actuació als
establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.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. 



6666. Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. Raquel Bejarano de data 6 d’abril de
2016 amb núm. d’acta 06/2016 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 existeixen equips reproductors de música, dos TV + projector, (Annex 1).

3. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 5 de maig de 2016 i que s’ajunta a
l’expedient (Annex 2)

4. Vist que el bar anomenat “Holywood Beach” no disposa de la preceptiva autorització per
disposar de música de fons ambiental.

Fonament de dret 

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

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

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

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. L’art 11 de l’ordenança de sorolls determina que la immissió sonora màxima dels equips de

reproducció de so del bars que vulguin disposar de música de fons ambiental serà de 75
dB(A) i 80 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font per a activitats del Grup IV i III
respectivament. Així mateix el local caldrà que disposi d’un limitador-enregistrador
intercalat amb la cadena de so per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits
establerts a la normativa de contaminació acústica.

6. 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 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. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar amb nom comercial 
Holyywood Beach, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, per trobar-se 
obert al públic  i desenvolupant l’activitat de bar amb música de fons ambiental sense donar 
compliment i a l’art 34 del decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives a l’article 11 de la ordenança municipal de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr a la societat Sabricar, SCP en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte 
de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les 
al·legacions així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa 
dels seus drets i interessos. 



3.3.3.3. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del

dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi

al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica

l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

Per tal de que el local pugui disposar d’ambientació musical caldrà que la titularitat aporti la 
següent documentació: 

• 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, que s’ha comprovat que no es superen els límits
establerts al receptor sensible més proper i que el limitador-enregistrador instal·lat
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls
i les vibracions.

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, realitzat
per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada,
que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les diferents
bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador i no
sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora permesos
segons estableix 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 la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per tal
de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la societat Sabricar, SCP que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2,

si no s’ha dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local

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

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

sancionadora de precinte dels equips reproductors de música, tot això amb independència de la

possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.5.5.5.NNNNooootificar tificar tificar tificar la present resolució a la part interessada.

1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PER INCOMPLEMENT 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-013/2016  
ACM-93/2008        
Restabliment de Legalitat 
Mediterranea Calafell, SL    
Bar 
Sa Caleta 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu 

FetsFetsFetsFets    

1.En data 1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local 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. 

2.Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. Raquel Bejarano de data 1 d’abril de
2016 amb núm. d’acta 1/2016 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, que s’adjunta a
l’expedient (Annex 1).

3. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 5 de maig de 2016 i que s’ajunta a
l’expedient (Annex 2)

4. Vist que el bar anomenat “Sa Caleta” no disposa de la preceptiva autorització per disposar de
música de fons ambiental.

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. L’art 11 de l’ordenança de sorolls determina que la immissió sonora màxima dels equips de

reproducció de so del bars que vulguin disposar de música de fons ambiental serà de 75
dB(A) i 80 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font per a activitats del Grup IV i III
respectivament. Així mateix el local caldrà que disposi d’un limitador-enregistrador
intercalat amb la cadena de so per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits
establerts a la normativa de contaminació acústica.

6. 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 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. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar amb nom comercial 
Sa Caleta, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, per trobar-se obert al 
públic  i desenvolupant l’activitat de bar amb música de fons ambiental sense donar 
compliment i a l’art 34 del decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives a l’article 11 de la ordenança municipal de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr a la societat Mediterranea Calafell, SL en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte 
de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les 
al·legacions així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa 
dels seus drets i interessos.

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

Per tal de que el local pugui disposar d’ambientació musical caldrà que la titularitat aporti la 
següent documentació: 

• 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, que s’ha comprovat que no es superen els límits
establerts al receptor sensible més proper i que el limitador-enregistrador instal·lat
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls
i les vibracions.

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, realitzat
per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada,
que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les diferents
bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador i no
sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora permesos
segons estableix 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 la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per tal
de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4. Advertir4. Advertir4. Advertir4. Advertir a la societat Mediterranea Calafell, SL que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a

l’apartat 2, si no s’ha dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta

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

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

mesura no sancionadora de precinte dels equips reproductors de música, tot això amb

independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.



5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar la present resolució a la part interessada.

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REVOCACIÓ ACTE ADMINISTRATIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REVOCACIÓ ACTE ADMINISTRATIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REVOCACIÓ ACTE ADMINISTRATIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REVOCACIÓ ACTE ADMINISTRATIU 

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: RL-029/2015  
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     ACM-132/2014        
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    RESTABLIMENT LEGALITAT 
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     Riugold Capital, SL   
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     Hotel amb Piscina   
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  Hotel Solimar 

Fets 

1. En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda iniciar expedient de
restabliment de legalitat núm. RL-029/2015 i RGS 10672/2015 contra la societat Riugold
Capital, SL titular de l’activitat de l’Hotel Solimar ubicat al carrer Vilamar num. 79 de
Calafell, requerint-los la instal·lació del preceptiu limitador enregistrador acústic intercalat a
la cadena de so.

2. En data 10 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local acorda ordenar a la policia local
que procedeixi al precinte de tots els aparells reproductors de música i so de l’hotel
Solimar, per no haver regularitzat la situació instal·lant el limitador enregistrador acústic en
la cadena de so i no haver presentat tota la documentació tècnica requerida per justificar
correctament la seva instal·lació.

3. En data 11 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari adopta,
entre d’altres, l’acord següent:

• Deixar sense efecte, la mesura cautelar de precinte dels equips de música i so de l’hotel
Solimar, adoptat mitjançant acord de Junta de Govern Local celebrada el dia 10 de febrer
de 2016 ja que s’ha instal·lat el limitador enregistrador acústic en la cadena de so i s’ha
presentat tota la documentació tècnica requerida per justificar correctament la seva
instal·lació.

• No autoritzar a Riugold Capital, SL, titular de la llicència de l’hotel Solimar la realització
d’activitats al pati interior que requereixin actuacions musicals en directe, disc-jockeys o
karaokes, ja que aquestes actuacions requereixen nivells de so molt més elevats dels
programats al limitador i fer-les suposaria l’incompliment de la ordenança de sorolls.

• Ordenar a la policia municipal que realitzi les tasques de control i vigilància necessàries amb
l’objectiu de donar compliment al que s’estableix al punt 2 del present acord i que
procedeixi al precinte de tots els aparells reproductors de música que s’utilitzin en cas
d’actuacions musicals, balls, animacions musicals en directe, disc-jockeys i karaokes al pati
interior d’illa de l’hotel.



4. Vist que a l’Acord de JGL del 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda
iniciar expedient de restabliment de legalitat núm. RL-029/2015 contra la societat Riugold
Capital, SL titular de l’activitat de l’Hotel Solimar ubicat al carrer Vilamar num. 79 de
Calafell, requerint-los la instal·lació d’un  limitador enregistrador acústic intercalat a la
cadena de so, sol·licitant l’aportació de la següent documentació:

• 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, que s’ha comprovat
que no es superen els límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador
-enregistrador instal·lat compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de
l’ordenança municipal de sorolls i les vibracions.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador -enregistrador
per tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

5. Atès que en data 21 de març de 2016 la titularitat aporta la documentació tècnica
sol·licitada per  la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015 havent justificat
la instal·lació del limitador enregistrador .

6. Vist  que la ordenança municipal de sorolls no prohibeix la realització actuacions musicals
en directe ni disc-jockeys o karaokes, per tant la realització d’aquestes actuacions no
suposa un incompliment de l’ordenança.  Tot i que aquestes actuacions musicals no estan
prohibides mai es podran sobrepassar els valors límits d’immissió sonora aplicable a
l’ambient exterior. Val a dir que la finalitat del limitador enregistrador intercalat amb la
cadena de so es garantir que el nivell de so produït per una actuació musical no sobrepassi
els nivells màxims de soroll permesos per la normativa vigent.

7. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 12 de maig  de 2016.

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: 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.Atès que l’art. 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que les Administracions
Públiques podran revocar en qualsevol moment els seus actes expressos o presumptes, no
declaratius de drets i els de gravamen, sempre que tal revocació no sigui contrària a l’ordenament
jurídic.

2.tribucions conferides per Decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia en Junta de
Govern Local

1. RevocarRevocarRevocarRevocar i en conseqüència deixar sense efecte els punts 2 i 3 de l’acord de Junta de Govern
local celebrada el dia 11 d’abril de 2016 ja que l’ordenança municipal de sorolls no prohibeix la
realització d’actuacions musicals en directe ni disc-jockeys o karaokes i que per tant la
realització d’aquestes actuacions no suposa un incompliment normatiu, havent-se justificat la



instal·lació d’un limitador enregistrador intercalat amb la cadena de so per tal de garantir que 
no es sobrepassin els nivells màxims de soroll permesos per la normativa vigent. 

2. NotificarNotificarNotificarNotificar la resolució a Riugold Capital S.L, a la policia municipal i al departament de via
pública.

1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715000534 RELATIU A L’EXPEDIENT NUMERO 4303715000534 RELATIU A L’EXPEDIENT NUMERO 4303715000534 RELATIU A L’EXPEDIENT NUMERO 4303715000534 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE APROVACIO DE LA PROPOSTA DE APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 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. G. M. M. C., 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.E, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Rda Sant Miquel, s/n el 
22/03/2015 a les 10’46 . Dades del Gos, Nom: Arik, Raça de gos potencialment perillós Pit bull 
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 responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar el gos sense morrió a la via o 
en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb  microxip. ...” 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, mitjançant publicació al BOE número 
91 el 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  07 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. 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 22 de març de 2015.

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

8.. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. G. M. M. C. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera als articles 9,
11, 14 i 48.2.E 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. G. M. M. C. per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 
48.2.E 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: cartilla de vacunacions, registre censal, 
llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu 
domicili, en cas contrari s’actuarà en conseqüència. 

1111....6666....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000888844442222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient núm. 4303716000842 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 01 de maig de 2016 a les 02.15 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. N. P. com responsable 
solidari I. M. P. que aquest podria ser autor i responsable dels fets  per incompliment a 
l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics, segons detall literal: “Consume 
bebida alcohólica en la vía pública, en la mano porta una cerveza, mientras consume en 
presencia de los agentes y caminando por la vía publica. Es requerido por los agentes en un 
control preventivo de av. Sant Joan de Déu con c/ Monturiol. Es requerido por los agentes en el 
punto de control. Se trata de menor de edad (15 años) es



acompañado a comisaría para ser entregado a sus padres. ... Infracción art. 71.1 OOMM 
prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Datos madre: N. P. ... La persona 
interessada signa l’acta.”. 

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera
l’article “71. 1. Resta prohibit el consum, ... de begudes alcohòliques als espais públics, ... ”
tipificada com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels
article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a
iniciar l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu.

Conclusions a Conclusions a Conclusions a Conclusions a efectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolució    

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte 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.

b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció
de fins 750,00.-€.

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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

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

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

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



1.-    Iniciar l’expedient sancionador que la Sra. N. P. com responsable solidari I. M. P. 
domiciliats al carrer Canigó de Vilanova i la Geltrú (codi postal 08800), ja que la seva conducta 
pot constituir una infracció de les previstes a l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador 
aplicable.    

2.-    Nomenar Instructor de l'expedient a la senyora Alicia Osorio Gómez, i secretari d'aquest a la 
senyora Angels Targa Fort. Contra aquestes persones la persona imputada podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució. 

3.-    Proposar, amb efectes de proposta de resolució:    

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. xxxx, amb la imposició de la 
següent sanció: Multa de 500,00.-€. 

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

Tercer: Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de fons municipal». 

4.-    Notificar aquesta resolució a la persona inculpada fent-li avinent el dret a presentar, en el 
termini de 10 dies hàbils, les al·legacions, o els documents i informacions que es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de 
proposar prova definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. Que durant 
l’expressa’t termini, pot realitzar, si s'escau, les actuacions següents 

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

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

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

6....----    Advertir a la persona inculpada que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, aquesta 
resolució serà considerada proposta de resolució    de l'expedient sancionador ja que compta amb 
tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència. 

7....----    Fer constar que aquesta resolució és un acte de tràmit dictat en un Procediment Sancionador 
que no és definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible de recurs llevat que s'hi imposin 
mesures provisionals que, a parer de l'interessat, limitin els seus drets. 

1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000841 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000841 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000841 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000841 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IIIIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    



Expedient núm. 4303716000841 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 01 de maig de 2016 a les 02.15 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. D. D. com responsable 
solidari C. C. D. que aquest podria ser autor i responsable dels fets per incompliment a 
l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics, segons detall literal: “consumir 
bebida alcohólica en la vía publica. En la mano porta una cerveza mientras consume en 
presencia de los agentes. Es requerido por los agentes en un control preventivo en av. Sant Joan de 
Déu con c/ Monturiol. Es requerido, identificado e informado. Se trata de un menor, es 
acompañado a dependencias policiales a efectos de protección /custodia para entrega a sus 
padres o tutor. …  Infracción art. 71.1 OOMM. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la 
via pública. Datos padre: D. D. …, la persona interessada signa l’acta”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “71. 1. Resta prohibit el consum, ... de begudes alcohòliques als espais públics, ... ” 
tipificada com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels 
article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a 
iniciar l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu. 

Conclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolució    

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte 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.

b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció
de fins 750,00.-€.

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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



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

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

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

1.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. D. D. com responsable solidari C. C. D. domiciliats al carrer 
Lepant de Vilanova i la Geltrú (codi postal 08800), ja que la seva conducta pot constituir una 
infracció de les previstes a l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

2.-    Nomenar Instructor de l'expedient a la senyora Alicia Osorio Gómez, i secretari d'aquest a la 
senyora Angels Targa Fort. Contra aquestes persones la persona imputada podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució. 

3.-    Proposar, amb efectes de proposta de resolució:    

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000841, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€. 

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

Tercer: Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de fons municipal». 

4.-    Notificar aquesta resolució a la persona inculpada fent-li avinent el dret a presentar, en el 
termini de 10 dies hàbils, les al·legacions, o els documents i informacions que es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de 
proposar prova definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. Que durant 
l’expressa’t termini, pot realitzar, si s'escau, les actuacions següents 

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

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

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

6....----    Advertir a la persona inculpada que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, aquesta 
resolució serà considerada proposta de resolució    de l'expedient sancionador ja que compta amb 
tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència. 



7....----    Fer constar que aquesta resolució és un acte de tràmit dictat en un Procediment Sancionador 
que no és definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible de recurs llevat que s'hi imposin 
mesures provisionals que, a parer de l'interessat, limitin els seus drets. 

1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303715002231 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002231 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002231 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002231 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS    

IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002231 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 29 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 29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra. M. H. G. 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 
21.a, 22 i 47.3.H, perquè va protagonitzar els fets "ordenança sobre la tinença d’animals. 
Se presenta la patrulla al domicilió requerido porque desde el balcón del piso 2o2a cae orin de 
perro al bajos 2, la patrulla actuante comprueba in situ lo comunicado viendo como el orin caía al 
bajos 2a y al 1o2a y entrevistados con los afectados comunican que esto lleva ocurriendo varios 
meses y que incluso se ha dirigido una instancia conjunta al ayuntamiento, sin obtener 
respuesta a la misma. La patrulla comprueba la existencia de una mancha de orin en la terraza del 
bjs 2 de unos 2 metros cuadrados y el balcon del 1o 2a manchado también  de orin.” que es 
transcriuen en Junta de Govern  Local d'incoació el 29 de febrer de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
89 de 13 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  29 de febrer de 
2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 89 de 13 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 10 de novembre 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. M. H. G. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera als articles
21.a i 22 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins a 400,00.-€ d’acord
amb el que disposa l'article 49.1 l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.1 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 150,00.-€ 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. M. H. G. . per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 21.a, 22 i 
47.3.H de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 150,00.-€.



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, cartilla de vacunacions,
registre censal, assegurança corresponent, microxip, en cas contrari s’actuarà en conseqüència.

1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. ARXIU PER CADUCITAT ARXIU PER CADUCITAT ARXIU PER CADUCITAT ARXIU PER CADUCITAT EXPEDIENT 4303715001401 I INCOACIÓ D'UN NOU EXPEDIENT 4303715001401 I INCOACIÓ D'UN NOU EXPEDIENT 4303715001401 I INCOACIÓ D'UN NOU EXPEDIENT 4303715001401 I INCOACIÓ D'UN NOU 
EXPEDIENT SANCIONADOR 4303716000489EXPEDIENT SANCIONADOR 4303716000489EXPEDIENT SANCIONADOR 4303716000489EXPEDIENT SANCIONADOR 4303716000489       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT:  IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT:  IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT:  IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT:  Arxiu per caducitat expedient 4303715001401 i incoació d’un 
nou expedient 4303716000489 

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. Que l'inici de l'expedient núm. 4303715001401 incoat amb data 24 de setembre de 2015, 
mitjançant Junta de Govern Local, contra el Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C. 
per "realitzar escrits o gravats mitjançant rotulador”....

2. El que disposa l'article 16 "Caducitat de l'expedient" del Decret 278/1993 de 9 de novembre, 
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en que 
exposa que si no recau resolució expressa pasta  6 mesos des de l'inici de l'expedient, en 
considerant caducats

3. Transcorregut el termini de sis mesos per a la tramitació i/o resolució de l'esmentat expedient, 
d'acord amb el que disposa els articles 42 i 44.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú i Decret 278/1993 de 9 
de novembre, 



4. No consta que hagi prescrit la infracció, d’acord amb el que disposa l’article 132 de la Llei 30/92 
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú, pel que s'inicia  l’expedient Sancionador, com a mesures de protecció de la legalitat.

5. Vist l'acta emesa en data 18 de juliol de 2015 hora 01.40  per la policia local, expedient núm. 
4303716000489 per la qual es dona a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. 
R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en  segons descripció literal de l'acta "Dades del lloc on s’efectua l’acta c/ Aire. Especificació dels 
fets presumiblement infringits: Art. 65.c No és permès pintar dibuixos, missatges, signatures, 
escrits, rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant pintures, esprais o altres mitjans a 
les façanes, parets, instal·lacions, edificis, i mobiliari urbà, llevat d’autorització municipal i/o de 
titular del bé afectat per realitzar pintures murals de caràcter artístic. Material intervingut: (1) un 
rotulador de de color negro y (1) un rotulador de color gris. Observacions: Que el denunciat es 
traslladat a Dependències municipals degut a que és menor amb el fi de la seva protecció i 
lliurament als seus pares. Que s’adjunta reportatge fotogràfic. És realitza A35DL acta de 
lliurament de menor. Incidència: Que realitzant servei de paisa s’observa al denunciat en el 
mirador del castell amb un grup de joves. Que s’observa al denunciat com realitza una signatura 
amb rotulador de color gris que posa “Dekos”. Que s’observa com el denunciant s’intercanvia 
amb un dels joves presents un rotulador. Que el denunciat en el moment dels fets portava 
samarreta negra amb ratlles blanques a les mànigues i pantaló curt de color beix. Que els agents 
de paisa comissionen a la patrulla informada amb els agents amb TIP... perquè identifiquin i 
escorcocin al denunciat i al grup amb el qui s’hi trobava "

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

7. En data 13 d’octubre de 2015 amb registre número 2015/36010 la Sra. M. A. C. S. en 
representació del Sr. R. S. Ll. han presentat al·legacions  amb motiu de l’acta emesa per  l’inspector 
Policia Local, en data anterior a l’obertura de l’expedient sancionador, que s’inclouen dins 
l’expedient 

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

1. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d'una infracció administrativa tipificada
com a greu,    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut dels articles
““““65    (Danys al béns situats en espais públics) 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. ...” de l'ordenança
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. Es considera adient la incoació d'un nou l'expedient sancionador  donat que no ha prescrit.

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. Declarar la caducitat  l'expedient núm. 4303715001401 incoat amb data 24 de setembre de
2015, mitjançant Junta de Govern Local contra el Sr. R. S. Llu. com responsable solidari de
Rossend Suau Castellet, consistents    "realitzar escrits o gravats mitjançant rotulador”, amb els
efectes previstos a l'article 92 de la citada Llei 30/1992.

2. Aprovar incoar    de nou l'expedient sancionador al Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R.
S. C. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
l’article 65 de l'ordenança municipal a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció. Quedant incorporats a
aquest nou expedient sancionador tots els documents, informes i proves de l’expedient caducat
número 4303715001401.

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

4. 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.

5. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 84.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú  al Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C. en
qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant l'expressat 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 Calafell platja.

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

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

1.6.6. 1.6.6. 1.6.6. 1.6.6. EXPEDIENT NUMERO 4303715000043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PEXPEDIENT NUMERO 4303715000043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PEXPEDIENT NUMERO 4303715000043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PEXPEDIENT NUMERO 4303715000043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE ROPOSTA DE ROPOSTA DE ROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000043 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 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 al Sr. R. S. L. 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.E, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça C. Manuel Soler-Plaça de les Eres el 
08/01/2015 a les 15’50. Dades del Gos, Nom: Najra, Núm. de microxip identificatiu 
982000196977786. Raça de gos potencialment perillosa Pit bull 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 
sense morrió a la via o en un espai públic. Portar una persona més d’un gos potencialment 
perillós…" 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, 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 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.

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 08 de gener de 2015.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Ruben Sanchez Luque. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 9,
11, 14 i 48.2.E 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. R. S. L. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 48.2.E 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: cartilla de vacunacions, registre censal,
llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu
domicili, en cas contrari s’actuarà en conseqüència.

1.6.7. 1.6.7. 1.6.7. 1.6.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715002441 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions o proposició de prova el Sr. A. L. O. en relació amb l’expedient  
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “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 s’entrega còpia..”    constitutius d’infracció de l’article 74.1.a de l'ordenança municipal 
de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb la Junta de Govern Local de 
Proposta de Resolució el 11 d’abril de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la 
quantia de la sanció de 500,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2016, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a 
la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat 
dictada la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 350,00.-€, que el 
03 de maig de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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

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

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



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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. A. L. Os. atès que no presenta 
prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius 
que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat 
i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 350,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. Antonio Labrador 
Osorio, es declara responsable de la infracció. 

1.6.8. 1.6.8. 1.6.8. 1.6.8. EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOIU L’IMPORT DE LA SANCIOIU L’IMPORT DE LA SANCIOIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715002442 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions o proposició de prova el Sr. P. A. F. en relació amb l’expedient 
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació 
dels fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. 
Desobeir els mandats dels agents de l’autoritat. Observacions: Desordres públics consistents en una 
baralla en el interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del Sr. 
Acosta ha afectat greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que 
transitava per la zona. Desobediència cap a l’agent TIP ... davant les indicacions i ordres que donava 
l’agent al Sr. Acosta, el qual ha continuat amb la baralla i amb la seva actitud fins a l’últim moment 
en que ha arribat l’agent TIP ... en suport. A la persona interessada s’entrega còpia.” segons 
l’article 74.1.a i b de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. Cap 
d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.”    constitutius d’infracció de l’article 
74.1.a de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat 
amb la Junta de Govern Local de la Proposta de Resolució el 11 d’abril de 2016 amb la 
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 500,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data10 de febrer de 2016, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a 
la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat 
dictada la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 350,00.-€, que el 
03 de maig de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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



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

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. P. A. F. atès que no presenta 
prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius 
que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat 
i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 350,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. P. A. F. es 
declara responsable de la infracció. 

1.6.9. 1.6.9. 1.6.9. 1.6.9. EXPEDIENT NUMERO 4303716000360 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000360 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000360 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000360 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORTL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT    DE LA SANCIODE LA SANCIODE LA SANCIODE LA SANCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303716000360 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que no presenta al·legacions o proposició de prova a l’Hotel Salome S.L., en relació amb
l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “carrer Monturiol, 19. Local
comercial: Hotel Salome. Infracció a: Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics.
Altres: per no complir les exigències de l’autorització d’ocupació. Especificació dels fets
presumiblement infringits: No complint les exigències de senyalització exposadors a l’informe de
mobilitat atorgat per la llicencia d’ocupació amb núm. D’expedient 160000098. Material
intervingut: Cap. Observacions: El requerit informa que és compromet a col·locar la senyalització
adient i exposada al permís. També informa que ahir a les 18.00 hores van deixar una tanca tallant
el carrer. Que a les 08.50 hores els senyals ja estan col·locades. Incidència: No tenir col·locat els
senyals de carrer tallat i de perill indefinit que exposa l’informe de mobilitat. Els agents observen
que al lloc havia una tanca groga d’obres que havia estat desplaçada.” constitutius d’infracció dels
articles 13 i 34 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de
conformitat amb la Junta de Govern Local de la Proposta de Resolució el 25 d’abril de 2016 amb la
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016, si
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la



sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a 
la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import. 

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

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

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

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’Hotel Salome S.L. amb NIF B43665728 atès
que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable,
pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva
responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de
50,40.-€

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’Hotel Salome S.L., es
declara responsable de la infracció.

1.6.10. 1.6.10. 1.6.10. 1.6.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715000042 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000042 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000042 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000042 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000042 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 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 al Sr. R. S. L. 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.E, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Plaça de les Eres el 08/01/2015 a les 15’50 . 
Dades del Gos, Nom: Iron. Raça de gos potencialment perillosa 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 sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el  gos sense que 
estigui identificat amb microxip. Portar una persona més d’un gos potencialment perillós"segons 
article 9,11 i 14 de l’ordenança municipal de tinença d’animals”  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, 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 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.

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 08 de gener de 2015.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Ruben Sanchez Luque. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 9,
11, 14 i 48.2.E 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. R. S. L. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 48.2.E 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: cartilla de vacunacions, registre censal, 
llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu 
domicili, en cas contrari s’actuarà en conseqüència.

1111....6666....11111111....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    EEEESSSSPPPPAAAANNNNYYYYAAAA   

FFFFeeeettttssss    

1. El 09 de maig de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/16365, instància presentada pel senyor J. T. D. 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 a l’Av. Espanya 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, sol·licitada pel senyor J. T. D. situat a l’Av. Espanya mitjançant la placa de 
gual xxxx, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3  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. 
3.3.3.3.----.... 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. 
. 

1.6.12. 1.6.12. 1.6.12. 1.6.12. DONAR DONAR DONAR DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1022, 1200 i 1213COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1022, 1200 i 1213COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1022, 1200 i 1213COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1022, 1200 i 1213 

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

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

1. “DECRET 1022 de data 1. “DECRET 1022 de data 1. “DECRET 1022 de data 1. “DECRET 1022 de data 15/04/201615/04/201615/04/201615/04/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per ocupació de via pública per celebrar la Feria de Abril. 

FetsFetsFetsFets 

1. Vista la instància presentada número registre 2652/2016, pel Forum Calafell, en representació
dels locals comercials ;

Bar Punto de Encuentro, C/ Montserrat, 14 
Restaurante Las Brasas, C/ Montserrat, 21 
Restaurante Pa Torrat, C/ Montserrat, 20 
Pub New Orleans, C/ Montserrat cantonada Vilamar 
Restaurante Can Pilis, C/ Montserrat, 13 

2. Que sol·licita autorització per realitzar la Fira d’Abril col·locant taules i cadires al espai autoritzat
com terrassa i decorar el carrer els dies 15 d’abril  de 19:00 fins 00:30 hores,16 d’abril de 11:30 a
00:30 hores i 17 d’abril de les 11:30 fins les 19:30 hores.
A més sol·liciten autorització per instal·lació de música al carrer.



3. Que en data 8 de maig de 2014 amb registre d’entrada 15175, el Sr. M. Á. P. en representació 
de Forum Calafell aporta el Pla d’ Autoprotecció.

4. Que demanat informe als tècnics  municipals aquests emeten informes que s’adjunten a 
l’expedient.

5. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de 
l'espai ocupat. 

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

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

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

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

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

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

Per tant, resolc, 



RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1.1.1.1.---- Autoritzar la petició d’ocupació de via pública davant dels seus establiments amb barbacoes de 
gas i barres no excedint cap local els límits establerts i autoritzats com a terrassa per l’Ajuntament , 
i autoritzar la instal·lació de taules i cadires d’acord amb el croquis aportat al carrer Montserrat, els 
dies 15 d’abril  de 19:00 fins 00:30 hores,16 d’abril de 11:30 a 00:30 hores i 17 d’abril de les 11:30 
fins les 19:30 hores. 
Bar Punto de Encuentro, C/ Montserrat, 14 
Restaurante Las Brasas, C/ Montserrat, 21 
Restaurante Pa Torrat, C/ Montserrat, 20 
Pub New Orleans, C/ Montserrat cantonada Vilamar 
Restaurante Can Pilis, C/ Montserrat, 13 

1.1.1.1.---- S’ autoritza la instal·lació de música ambiental al carrer fins les 24:00 hores. 

3.3.3.3.----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al compliment del Pla d’Autoprotecció i dels 
informes dels tècnics que s’entreguen junt amb la notificació i a la presentació de l’assegurança de 
responsabilitat civil i al rebut vigent.  

4.4.4.4.---- Donar trasllat a l’interessat, a la brigada municipal i a la Policia Local i al Responsable de 
Mobilitat a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei.” 

2. “DECRET 1200 de data 29/04/20162. “DECRET 1200 de data 29/04/20162. “DECRET 1200 de data 29/04/20162. “DECRET 1200 de data 29/04/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Aprovació del padró de transport escolar del mes de maig 2015- 2016 

FetsFetsFetsFets    

Vista  la relació  del  mes de maig de  2016  de  rebuts corresponents a  la taxa pel servei de 
transport escolar, que compren 276 rebuts, l’import total  dels  quals ascendeix en el seu conjunt a 
12.882.50 euros, IVA inclòs. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

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

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

3. Vist l’informe  del Departament  de Via Publica núm. 0110  /2016-JmG..

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

ResolucióResolucióResolucióResolució    
Per tant  resolc; 

1. Aprovar  el  padró  del mes de maig del curs escolar 2015-2016  corresponent a la taxa  pel
servei de transport escolar, que  compren 276 rebuts,  per  import  total  de 12.882,50
euros,  IVA inclòs.



2. Notificar la present resolució al Departament  Tresoreria.”

3. “DECRET 1213 de data 29/04/20163. “DECRET 1213 de data 29/04/20163. “DECRET 1213 de data 29/04/20163. “DECRET 1213 de data 29/04/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització del Grup PSC Calafell per fer celebrar el dia 1 de maig al 
Port de Segur de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància de data 4 d’abril de 2016 número registre 11423 i memòria de l’activitat
presentada posteriorment, per la Sra. Helena Rubio Pérez, en representació Grup Municipal del PSC
de Calafell, en la que sol·liciten autorització per celebrar un dinar de germanor amb motiu de la
Festa del Treballador el pròxim dia 1 de maig al Port de Segur de Calafell.

2. Que amb la instància aporten memòria descriptiva, memòria de riscos, plànol d’ubicació amb
croquis de l’acte, notificació d’avís a les ambulàncies de la Creu Roja de Calafell, persones de
contacte, documentació que s’ adjunta a aquest expedient.

3.Que demanada autorització a capitania del Port de Segur, aquesta manifesta que no existeix cap
inconvenient per la realització de l’acte sol·licitat pel Grup PSC de Calafell.

4. Que demanat informes al tècnic en protecció civil, al responsable de mobilitat ,al tècnic de
prevenció i seguretat contra incendis, a la tècnica de Sanitat i de Medi Ambient emeten informes
que s’adjunten a l’expedient i dels quals s’entrega còpia a l’interessat, perquè procedeixin a complir
amb el contingut dels mateixos.

5. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de
l'espai ocupat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

Per tant, resolc, 

RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1.1.1.1.---- S’autoritza    la petició de la Sra. Helena Rubio Pérez en representació  del PSC de Calafell, per 
realitzar dinar de germanor amb motiu de la Festa del Treball, el dia 1 de maig d’enguany a la Plaça 
del Port de Segur de Calafell. 

2.2.2.2.---- Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut dels informes dels tècnics 
municipals, dels quals s’entrega còpia a l’interessat juntament amb la notificació del present acord i 
l compliment de la part expositiva del present. 



3333....----    Donar trasllat a l’interessat, a la brigada municipal pel subministrament de material, a la Policia 
Local i al Responsable de Mobilitat a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei. 

4444....---- Que es dona trasllat al departament de Medi Ambient pel subministrament de contenidors per 
residus i punt de llum.” 

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

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

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

1111....6666....11113333....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRRAAAADDDDAAAA    DDDD’’’’EEEENNNN    RRRRAAAALLLLEEEETTTT   

 4IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRRAAAADDDDAAAA    DDDD’’’’EEEENNNN    RRRRAAAALLLLEEEETTTT     

FFFFeeeettttssss    

1. El 30 d’abril de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/14932, instància presentada pel senyor B. P. M. 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 a Carrerada d’en Ralet 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 deFonaments deFonaments deFonaments de    dretdretdretdret    

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, sol·licitada pel senyor B. P. M. situat a Carrerada d’en Ralet mitjançant la 
placa de gual  d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 2,5  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. 
. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:15, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




