
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/23JGL2016/23JGL2016/23JGL2016/23    

A Calafell, en data 30 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 

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. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1. 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. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA 
GENERALITAT PER ATENDRE LES DESPESES DEL JUTJAT DE PAU, EXERCICI 2016.GENERALITAT PER ATENDRE LES DESPESES DEL JUTJAT DE PAU, EXERCICI 2016.GENERALITAT PER ATENDRE LES DESPESES DEL JUTJAT DE PAU, EXERCICI 2016.GENERALITAT PER ATENDRE LES DESPESES DEL JUTJAT DE PAU, EXERCICI 2016.       

Vista la resolució de Justicia  JUS/1149/2016 de 9  de maig de 2016, per la qual s’atorguem subvencions als 
ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. 

Vist que la quantia d’aquestes subvencions es determinarà en funció del nombre d’habitants del municipi, de 
conformitat amb els padrons municipals  refereits a l’1 de gener de 2015 . 

Vist que el nostre municipi està inclòs en el grup IX: entre 20.000 i 29.999 habitants, el que ens correspont 
un import de 6.000 €. 

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: 

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 6.000 euros,  per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del 
Jutjat de Pau. 

SEGON.- DONAR compte al departament d’Internvenció i Tresoreria . 



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. DONAR CODONAR CODONAR CODONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 147/2016 DE DATA 18 DE MAIG DE 2016, DEL MPTE DE LA SENTÈNCIA 147/2016 DE DATA 18 DE MAIG DE 2016, DEL MPTE DE LA SENTÈNCIA 147/2016 DE DATA 18 DE MAIG DE 2016, DEL MPTE DE LA SENTÈNCIA 147/2016 DE DATA 18 DE MAIG DE 2016, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 107/2015.ABREUJAT 107/2015.ABREUJAT 107/2015.ABREUJAT 107/2015.       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 147/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en

referència al procediment abreujat 107/2015 interposat per Marina Logistica, SL.

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

“Que debo DESESTIMAR i DESESTIMO el presente recurso contencioso- administrativo 
presentado por parte del Letrado Miguel Nolla Pujals frente al Acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de Calafell en sesión ordinaria celebrada el dia 1 de octubre de 2014, 
ratificando dicha resolución por ser conforme a derecho, y todo ello con expresa imposición de 
costas a la parte actora hasta el límite de 200 euros.” 

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 la Sentència 147/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de

Tarragona, en referència al procediment abreujat 107/2015 interposat per Marina Logistica, SL

i ordenar el seu compliment.

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

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
149/2016149/2016149/2016149/2016       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 149/2016 



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. 149/2016 instat pel senyor  Michel Strijbos Gallo i Direct Seguros per la

reclamació de Responsabilitat Patrimonial per danys al vehicle de la part actora amb una

pilona al carrer Sant Pere de Calafell el dia 17 de desembre de 2014.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment 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. 149/2016 interposat per Michel Strijbos Gallo i Direct Seguros,  i

que es segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona.

2. 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. 149/2016, 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

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 310/2015 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 310/2015 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 310/2015 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 310/2015 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 281/2014 I ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 281/2014 I ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 281/2014 I ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 281/2014 I 
APROVAR LA PD 982/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA.APROVAR LA PD 982/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA.APROVAR LA PD 982/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA.APROVAR LA PD 982/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA.       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 982/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets     

1. En data 6 de novembre de 2015, ens ha estat notificada la Sentència núm. 310/15 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, del procediment abreujat 281/2014, que en
la seva part dispositiva diu:



“1º.- INADMITIR parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado 
DON JOAN COROMINAS VIDAL por lo que refiere a “Construccions i Excavacions Vallés, S.L.” 
por falta de legitimación pasiva de la misma. 

2ª.- ESTIMAR parcialmente, con rechazo de la excepción procesal planteada por el Letrado de 
la Administración Pública demandada, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
DON LUIS SAMPER DOTTO contra los actos administrativos identificados en el FUNDAMENTO 
Jurídico Primero de la presente resolución judicial y, en su consecuencia, se anulan y dejan sin 
efecto los mismos por ser contrarios a Derecho y se reconoce el derecho de DON LUIS SAMPER 
DOTTO a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Calafell, a quien se condena al pago, en la 
cantidad de TRES MIL SESENTA Y UN EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (3.061,30€), 
más los intereses legales devengados desde la fecha de presentación de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial en vía administrativa hasta el dictado de la presente resolución 
judicial, por los daños y perjuicios ocasionados en la finca de su propiedad como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

3º.- Igualmente se condena al Ayuntamiento de Calafell a ejecutar en los terrenos municipales 
de su propiedad las obras precisas y enumeradas por el demandante en su escrito de demanda 
para evitar que se sigan produciéndose daños en la finca propiedad del actor. 

4º.- Se condena a la Administración Pública demandada al pago de las costas procesales 
ocasionadas por el importe máximo de 500 euros (IVA incluido).” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de la Sentència núm. 310/2015 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 281/2014 interposat pel
senyor Luis Samper Dotto.

2. Donar trasllat al departament d’Urbanisme per tal que executi en els terrenys municipals
adjacents a la finca propietat de l’actor, carrer Joaquim Domènech, 5, casa, una sèrie de
obres:

• “Excavación de una zanja con hormigón.” 
• “Construir un muro de cerramiento e impermeabilizarlo, en la finca.” 

3. Aprovar la PD 982/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0472_16 per import de
4.304,44 € aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de Luis
Samper Dotto amb DNI: 46567127Q i fer el pagament mitjançant transferència al número de
compte del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona:

ES5500493569920005001274 i a observacions: 4222ES5500493569920005001274 i a observacions: 4222ES5500493569920005001274 i a observacions: 4222ES5500493569920005001274 i a observacions: 4222----0000000000000000----85858585----0281028102810281----14.14.14.14. 

4. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona i als departaments de
Intervenció i Tresoreria.



1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. DONAR COMPTE DE L'AUTO 221/2015 DICTAT PEL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DONAR COMPTE DE L'AUTO 221/2015 DICTAT PEL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DONAR COMPTE DE L'AUTO 221/2015 DICTAT PEL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DONAR COMPTE DE L'AUTO 221/2015 DICTAT PEL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PRICEDIMENT 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PRICEDIMENT 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PRICEDIMENT 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PRICEDIMENT ABREUJAT 35/2014 I APROVAR LA PD 983/16 I ABREUJAT 35/2014 I APROVAR LA PD 983/16 I ABREUJAT 35/2014 I APROVAR LA PD 983/16 I ABREUJAT 35/2014 I APROVAR LA PD 983/16 I 
EL SEU PAGAMENT FIXAT EN L'AUTO.EL SEU PAGAMENT FIXAT EN L'AUTO.EL SEU PAGAMENT FIXAT EN L'AUTO.EL SEU PAGAMENT FIXAT EN L'AUTO.       

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

Donar compte de Auto i aprovar la PD 983/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets     

1. En data 15 de juliol de 2015, ens ha estat notificada l’Auto núm. 221/15 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, del procediment abreujat 35/2014, que en la seva
part dispositiva diu:

“El Ilmo. Sr. D. Guillermo Peral Fontova, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso nº 1 
de los de Tarragona, DECIDE: Se aprueba el acuerdo transaccional al que han llegado ambas 
partes consistente en: “La parte demandada Ayuntamiento de Calafell reconoce y acepta los 
daños reclamados por importe de 719,46 Euros, desistiendo la parte actora de la petición de 
intereses y costas desde la fecha del suceso.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de l’Auto núm. 221/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Tarragona, referent al Procediment Abreujat 35/2014 interposat per la senyora Ester Canto
López.

2. Aprovar la PD 983/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0473_16 per import de
719,46 € aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de Ester
Canto López amb DNI: 46786681N i fer el pagament mitjançant transferència al número de
compte del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona:

ES5500493569920005001274 i a observacions: 4221ES5500493569920005001274 i a observacions: 4221ES5500493569920005001274 i a observacions: 4221ES5500493569920005001274 i a observacions: 4221----0000000000000000----85858585----0035003500350035----14.14.14.14.

3. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de als departaments de Intervenció i
Tresoreria.

1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA D'APROVACIÓPROPOSTA D'APROVACIÓPROPOSTA D'APROVACIÓPROPOSTA D'APROVACIÓ    LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 74/2016LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 74/2016LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 74/2016LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 74/2016 



IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 74/2016  
Interessat: L. T. V.

Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    
1. En data 19 d'abril de 2016, la Sra. L. T. V. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 74/2016  per l’execució de reforma d’un local destinat a Clínica Dental i Servis 
Complementaris al c/ de les Eres de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 6 de maig 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 data08 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 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. L. T. V. la llicència d'obres menors Exp.Núm.  74/2016  per
l’execució de REFORMA DÚN LOCAL DESTINAT A CLÍNICA DENTAL I SERVEIS 
COMPLAMENTARIS AL C/ DE LES ERES 43820 CALAFELL, subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 6 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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 
nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no 
podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui 
una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de 
l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, especialment el front de la 
façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es 
mantindran les mesures d’especial protecció regulades al condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....3333....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    
CCCC.... GGGGEEEEGGGGAAAANNNNTTTTSSSS    PPPPEEEERRRREEEE    IIII    CCCCAAAARRRRMMMMEEEE,,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    88887777////11115555

FFFFeeeettttssss    

Per Acord de Junta de Govern Local (JGL) de 29 d’octubre 2015, es va resoldre ordenar a SITIOS 
GESTION, SL, en la seva condició de propietari, la neteja del solar situat al c. Gegants Pere i Carme de 
Calafell, en el termini de 20 dies, des de la notificació de l’esmentat decret, per incompliment de 
l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en 
condicions de seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i 
rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 

En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es 
dicta en aquesta resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3000 €. 

Per acord de JGL, de data 10 de febrer de 2016, es va imposar a SITIOS GESTION, SL una primera 
multa coercitiva per la quantitat de 1.000,00.-euros, per incompliment de l’acord de JGL de 29 
d’octubre de 2015. 

En data 1 d’abril de 2016 l’Inspector d’Obres Municipal emet informe del que es desprèn que no s’ha 
dut a terme la neteja del solar en qüestió. 

En data 1 d’abril de 2016 amb Registre General d’Entrada en aquest Ajuntament, SITIOS GESTION, SL 
va presentar un escrit manifestant les dificultats de tresoreria que en aquests moments té l’impresa, i 
que espera que en breu es resolguin per atendre el requeriment municipal. Així mateix manifesta la 
voluntat de donar compliment amb les disposicions administratives tant aviat com la situació actual de 
la companyia ho permeti.  



Atès que l’empresa SITIOS GESTION, SL en el seu escrit no ha donat cap mena de data per l’execució 
dels treballs, ni tampoc s’ha compromès  a fer-ho de forma urgent. 

En data 27 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que consta a l’expedient, 
del que es desprèn que la situació de brutícia del solar ha empitjorat i es fa necessari una actuació 
urgent per tal de garantir les condicions de salubretat i seguretat de la finca. Per altre banda, estima 
que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la finca, ascendeix a la quantitat 
de 1.203,95.- euros IVA inclós.     

D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada no 
executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària sense 
perjudici de la imposició de multes coercitives. 

Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, amb el 
rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, el 
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

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.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada municipal 
o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la neteja de la finca, 
situada al c. Gegants Pere i Carme de Calafell, sent les despeses a càrrec de SITIOS GESTION, SL. 

2222.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 1.203,95.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 27 d’abril de 
2016, que consta a l’expedient. 

3333.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot 
allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

1111....3333....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    66667777////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 67/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS PROA D 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

1. En data 12 d'abril de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS PROA D, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 67/2016  per la REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI 
SITUAT AL PASSEIG MARITIM DE SANT JOAN DE DEU URB. MAS MEL, de Calafell.



2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez Martínez ha
emès informe favorable en data 25 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 del dencia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del dencia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del dencia d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercers, perqutercers, perqutercers, perqutercers, 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 urbaníííístiques previstesstiques previstesstiques previstesstiques previstes
al planejament, aixal planejament, aixal planejament, aixal 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 obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les segNo obstant procedeix fer les següüüüents observacions: En el cas d’ocupar 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 municipal amb municipal amb municipal amb mercaderies, materials de construccimercaderies, materials de construccimercaderies, materials de construccimercaderies, 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, sblica de l’Ajuntament de Calafell, sblica de l’Ajuntament de Calafell, sblica de l’Ajuntament de Calafell, segonsegonsegonsegons
disposa l’ordenandisposa l’ordenandisposa l’ordenandisposa l’ordenançççça fiscal na fiscal na fiscal na fiscal núúúúm. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8....””””

3. Vist l’informe jurídic, de data 26 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 delegacions a la Junta de Govern
Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS PROA D  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
67/2016  per la REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSEIG MARITIM 
DE SANT JOAN DE DEU URB. MAS MEL, de Calafell,  subjecte a les condicions especials 
requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 25 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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no ode no ode no ode no s’autoritzars’autoritzars’autoritzars’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- 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. 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....3333....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    44442222////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 42/2016  
Interessat: COMUNITAT DE  PROPIETARIS MARIA DESVALLS
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

1. En data 4 de març de 2016,  la COMUNITAT DE  PROPIETARIS MARIA DESVALLS 27, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 42/2016  per PINTAR LA FAÇANA AL C/ MARIA 
DESVALLS  de Segur de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 2 de maig 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 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 la COMUNITAT DE PROPIETARIS MARIA DESVALLS 27 la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  42/2016  per PINTAR FAÇANA C/ MARIA DESVALLS de Segur de Calafell,  subjecte a les
condicions especials requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 2 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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 
nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no 
podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui 
una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de 
l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, especialment el front de la 
façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es 
mantindran les mesures d’especial protecció regulades al condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA IMPOSICIÓ SEGONA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ IMPOSICIÓ SEGONA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ IMPOSICIÓ SEGONA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ IMPOSICIÓ SEGONA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 
NÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE LA URB. CALAFELL RESIDENCIAL DE CALAFELLNÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE LA URB. CALAFELL RESIDENCIAL DE CALAFELLNÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE LA URB. CALAFELL RESIDENCIAL DE CALAFELLNÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE LA URB. CALAFELL RESIDENCIAL DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

Mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) de 29 de febrer de 2016, aquest Ajuntament va 
imposar una primera multa coercitiva i va ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja del 
solar, desbrossat i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Priorat, s/n de la Urb. Calafell 
Residencial de Calafell, en el termini d’un mes, comptat des de la data de la seva notificació. 

L’esmentat acord es va notificar a la propietat el dia 19 de març de 2016, tractant-se d’una resolució 
ferma en via administrativa. 

El 25 d’abril de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe, que consta a l’expedient, del qual es 
desprèn que no s’ha dut a terme la neteja del solar. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 90.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), l’esmentat acord de Junta de Govern Local, de 23 de juliol 
de 2015, va advertir a la propietària que en cas d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, a 
l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de Calafell o mitjançant la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins el compliment de l’ordenat a l’esmentat 
acord, per una quantia de 300 a 3.000.- euros. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les odres d’execució són executives des de que es dicten. I, efectuada 
l’advertència prèvia esmentada anteriorment i transcorregut el termini d’execució voluntària, l’òrgan 
competent pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat, pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan competent pot canviar el mitjà d’execució forçosa 
quan les multes coercitives determinades prèviament no resultin efectives. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 3.000 
euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat. 

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.- Imposar a DOREMAR RESIDENCIAL, SA una segona multa coercitiva per la quantitat de 1.000,00.- 
euros, liquidació adjunta a aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de JGL de 29 de febrer de 
2016. 

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, atorgat 
a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés 
de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, DOREMAR RESIDENCIAL, SA, un nou termini d’un mes, a comptar l’endemà 
de la notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del que es va 
ordenar a l’acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 2016. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives que siguin 
necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec de la persona 
interessada, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Decret 64/2014. 

3333.- Manifestar    DOREMAR RESIDENCIAL, SA que contra aquesta resolució, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu 
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1999 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
impugnat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la 
llei esmentada i de l’article 25 de la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa 
(LJCA), davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini 
d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de 6 mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA. 



4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

1111....3333....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEEPPPPRRRREEEENNNNDDDDRRRREEEE    LLLLAAAA    DDDDEEEESSSSAAAAFFFFEEEECCCCTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEESSSS    CCCCAAAASSSSEEEESSSS    BBB DDDDEEEELLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    CCCCOOOOSSSSMMMMEEEE 
MMMMAAAAIIIINNNNEEEE     ((((CCCCAAAASSSSEEEESSSS    DDDDEEEELLLLSSSS    MMMMEEEESSSSTTTTRRRREEEESSSS))))      

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

PROPOSTA DE REPRENDRE DESAFECTACIÓ LES CASES DELS MESTRES  C/COSME MAINÉ 

FFFFeeeettttssss    

En data 29 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va adoptar l’acord 
inici d’expedient de desafectació dels bens demanials de les cases dels mestres lletres _ i _ , situades al 
carrer Cosme Mainé de Calafell. 
En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va suspendre la 
tramitació del present expedient  de desafectació perquè els Serveis Territorials  d’Ensenyament de la 
Generalitat de Tarragona, com organisme cessionari de les esmentades cases dels mestres per la seva 
gestió, resolgués la sol·licitud de la Sra. L. A. C. J. mitjançant la qual sol·licitava traslladar la 
seva vivenda de la casa dels mestres _ a la casa dels mestres _, objecte d’aquest expedient de 
desafectació. 
Atès que, en data 17 de maig de 2016,  els Serveis Territorials  d’Ensenyament de la Generalitat de 
Tarragona ens ha comunicat que en data 25 d’abril de 2016 va resoldre denegar el canvi de vivenda 
sol·licitat per la Sra. L. A. C. J. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb el que disposa l’article 42 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que el termini màxim legal 
per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan s’hagin de sol·licitar 
informes que siguin preceptius i determinants del contingut de la resolució a òrgan de la mateixa o 
diferent Administració pel temps necessari entre la petició i la recepció de l’informe. Aquest termini de 
suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos.   
De conformitat amb l’article 81 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 
amb l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i, amb l’article  20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, per alterar la qualificació jurídica dels béns 
municipals cal instruir un expedient, on se n’acrediti la seva oportunitat i la legalitat, llevat que es tracti 
d’un dels supòsits previstos a l’article 24 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que no és el cas.  
De conformitat amb el que disposa el Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal. 
Vist el decret de delegació de l’alcaldia núm. 2666/15 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta 
de Govern Local, es proposa l’adopció del següent acord: 

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



1. Aixecar la suspensió i reprendre la tramitació de l’expedient per a la desafectació com a bens 
demanials, actualment adscrit al servei públic municipal de cases dels mestres, els habitatges 
identificats amb les lletres _ i _, situats al carrer de Cosme Mainé de Calafell.
2. Disposar que el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell emeti informe en relació 
a l’oportunitat d’aquesta desafectació i que la Secretària municipal emeti informe sobre la legalitat 
i procediment aplicable a la desafectació dels esmentats bens, amb caràcter previ a 
l’autorització expressa del Serveis Territorials  d’Ensenyament de la Generalitat de Tarragona.

3. Sol·licitar autorització expressa als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Tarragona, 
una vegada emesos els informes esmentats  a l’apartat anterior. 

1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 158/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 158/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 158/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 158/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 158/2015  
Interessat: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  
Referència: NT 0512905-BT 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. En data 3 de novembre de 2015, l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, va
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 158/2015 per l’execució d’Obertura
de rasa en vorera, instal·lant dos circuits BT per tal de donar desplaçament elèctric a la Sra.
Purificación Moreno Salmerón al Pss. Marítim Sant Joan de Déu, 197. Es realitzaran dos
entroncaments amb xarxa subterrània existent BT Q1-s5 del CT 34523 i reposició del paviment
especial.

2.2.2.2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon ha
emès informe favorable en data 10 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient, sota 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.

3.3.3.3. Vist l’informe jurídic, de data11 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 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU  la llicència d'obres menors Exp.
Núm. 158/2015  per l’execució d’obertura de rasa en vorera, instal·lant dos circuits BT per tal
de donar desplaçament elèctric a la Sra. Purificación Moreno Salmeron al Pss. Marítim Sant
Joan de Déu, 197. Es realitzaran dos entroncaments amb xarxa subterrània existent BT Q1-s5
del CT 34523 i reposició del paviment especial, subjecte a les condicions especials requerides
en l’informe de l'Enginyer tècnic municipal, 10 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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 
nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no 
podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui 
una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de 
l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, especialment el front de la 
façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es 
mantindran les mesures d’especial protecció regulades al condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....3333....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    
CCCC.... MMMMIIIITTTTJJJJOOOORRRRNNNN,,,     DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS    MMMMEEEELLLL    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL

FFFFeeeettttssss    

Per Decret núm. 2014/6129 data 20 de gener de 2015, es va resoldre ordenar a la Sra. M. I. C. M. 
i el Sr. P. A. P., en la seva condició de propietaris, per haver executat unes obres manifestament 
il·legals, de caràcter greu, a la finca situada al c. Migjorn cantonada c. Marinada de la 
Urbanització Mas Mel a Calafell, consistents en: 

“Construcció de porxo en planta baixa amb estructura i coberta de fusta, amb tancament 
lateral de fusta i vidre, de planta irregular, de superfície aproximada 30 m2, d’una alçada 
variable de 2,50 a 3,00 m, adossat a la façana posterior de l’habitatge i a la parcel·la veïna del 
lateral esquerra”. 

Segons consta a l’expedient administratiu, l’esmentat acord, de 5 de desembre 2014, va ser notificat 
als interessats, per correu certificat, el dia 29 de gener de 2015. 

En data 11 de maig de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe del que es desprèn que: 

“...s’ha pogut comprovar que no s’ha fet la retirada de la totalitat del porxo adossat a la 
parcel·la veïna, ni s’ha rebaixat l’alçada del tancament translúcid lateral fins a 2 m.  Així mateix 
el propietari de la finca ha instal·lat un tendal fix a sobre de l’estructura de fusta del sostre, de 
mides aproximades 3,5 x 1,7 m i un tendal fix en el lateral per tapar les vistes, de mides 
aproximades 5,50 x 1,0 m i situat per sobre del tancament translúcid.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb el que disposa l’article 119 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), 
si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega 
perquè al seu atorgament seria contrari a les prescripcions de l’ordenament urbanístic l’òrgan 
competent mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d’ordenar a la interessada, al seu 
càrrec, l’adopció de les mesures de restauració de la legalitat i ordre jurídic vulnerat, previstes a l’article 



120 del RPLU, en el termini d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, l’enderroc de les obres i la 
d’impedir definitivament el usos a que podia donar lloc. 

D’acord amb l’article 125.1 del RPLU, les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en 
els procediments corresponents són executives des de que es dicten. 

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

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

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

1111.- Ordenar a la Sra. M. I. C. M. i el Sr. P. A. P. com a propietaris de la finca situada al c. Migjorn 
cantonada c. Marinada de la Urbanització Mas Mel a Calafel les següents actuacions:  

- Retirada de la part del porxo adossat a la parcel·la veïna del lateral esquerra, en la franja
de separació de 2 metres respecte la mitgera, retirada de la part superior del tancament
translúcid de la tanca mitgera (fins deixar una alçada màxima de 2 m des del nivell de
paviment)  i retirada de la totalitat dels tendals fixos instal·lats en el sostre i en lateral de la
mitgera.- l.

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

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

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



4444....----    Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

1111....3333....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLLAAAA    MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIIIAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNN    RRRRÈÈÈÈGGGGIIIIMMMM    EEEENNNN    
PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEETTTTAAAATTTT    HHHHOOOORRRRIIIITTTTZZZZOOOONNNNTTTTAAAALLLL    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    1111////2222000011116666       

Identificació: Sol·licitud de llicència urbanística per la modificació del règim de propietat horitzontal de 
la finca situada al carrer Josep Maria Juncadella de Segur de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 30 de març de 2016, el senyor R. A. G. en representació de la Comunidad de Propietarios 
Edificio Maria Dolores, va sol·licitar llicència urbanística per la modificació del règim de propietat 
horitzontal de l’edifici situat al carrer Josep Maria Juncadella de Segur de Calafell.

2. En data 28 d’abril de 2016, es va requerir al Sr. R. A. G. per tal que presentés el document 
proforma pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, el qual va presentar en data 11 de maig de 
2016.

3. En data 12 de maig, l’arquitecte municipal emet informe favorable a la concessió de la llicència 
urbanística sol·licitada, el qual consta en l’expedient i del que es desprèn:
“La finca objecte de la sol·licitud es troba regulada pel POUM de Calafell com a zona OD d’ordenació 
aïllada densa, subzona d’ordenació aïllada densa de cinc plantes de Segur, (clau OD5s).
La normativa urbanística per a la zona OD5s estableix un paràmetre de densitat que determina que la 
densitat màxima permesa és d’un habitatge per cada 100m2 construïts residencials, reals o possibles. 

D’acord amb la petició de la Comunidad de Propietarios Edificio Maria Dolores situat  al carrer Josep 
Maria Juncadella de Segur de Calafell, es tracta de convertir l’habitatge de porteria existent en 
planta baixa, Escala B, en una nova entitat independent de la divisió horitzontal de la finca. Com indica 
la documentació aportada, l’habitatge de porteria és existent des de l’any 1.979, que és la data de 
construcció de l’edifici. Però no és una entitat independent, sinó que està inclosa dins la superfície dels 
espais comuns de l’edifici i, per tant, es troba repartit dins dels coeficients de cadascun dels habitatges 
existents com a entitats independents de la divisió horitzontal. 
Per això cal realitzar una divisió de la superfície dels espais comuns per tal de crear una entitat nova, 
l’entitat núm. 5-bis, la qual correspondrà a l’habitatge de porteria existent en planta baixa, Escala B. 
Així mateix caldrà modificar els coeficients de la resta d’entitats preexistents. Aquesta segregació del 
espais comuns es realitza a la planta baixa, Escala B.  
La superfície d’espais comuns afectada per la segregació i que es converteix en la nova entitat núm. 5-
bis és de 44445555,,,,88880000mmmm2222. 

En quant al compliment de la normativa que li és d’aplicació a la nova entitat: 
a) Respecte la normativa urbanística del POUM de Calafell, aquesta nova entitat és un habitatge
existent des de 1.979, any de la seva construcció com indica el Cadastre de bens immobles, i no és,
per tant, un habitatge de nova creació. Així doncs, convertir-ho  ara en una nova entitat independent
no modifica la densitat real d’habitatges existent a l’edifici, i, a més,  aquesta densitat existent és
anterior a l’entrada en vigor del POUM.
b) Respecte el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, l’habitatge que ens ocupa és, com ja s’ha dit,
existent des de 1.979 i finalment la propietat ha decidit no realitzar cap reforma interior,  amb la qual
cosa es manté en les mateixes condicions que en el moment de la seva creació. Per tant, li són
d’aplicació les condicions establertes a l’Annex 2 (Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges
preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984) del Decret. Doncs bé, un cop



comprovades les condicions habitabilitat de l’habitatge en qüestió, compleix les condicions establertes 
a l’Annex 2 del Decret 141/2012 .  
Per tant, procedeix la concessió de la modificació de la divisió horitzontal, la nova entitat així com el 
conjunt resultant d’aquesta operació compleixen la normativa d’aplicació, i respecte del POUM de 
Calafell, queda acreditat en la documentació aportada, que l’habitatge que es converteix en la nova 
entitat de la divisió horitzontal ja era existent amb molta anterioritat a l’entrada en vigor  del POUM. 
La descripció de l’operació, de la nova entitat independent de la divisió horitzontal i el seu coeficient 
de participació, així com els nous coeficients de les restants entitats de l’edifici, estan especificades en 
la proforma del document públic aportat.” 

4.4.4.4. Vist l’informe jurídic, de data 18 de maig, emès per l’assessor jurídic, el qual consta en l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb el que estableix l’article 187.r) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) i modificada parcialment per la Llei 3/2012, i
l’article 30 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU), que desenvolupa dita llei, la modificació d’un règim de propietat
horitzontal quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, resta subjecta a
llicència urbanística.

2.2.2.2. La normativa urbanística d'aplicació vigent és la del POUM de Calafell, aprovat definitivament per la
CTUT el 24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24 d'octubre de 2011, dia de la seva publicació
al DOGC.

3.3.3.3. La finca objecte de la sol·licitud es troba regulada pel POUM de Calafell com a zona OD d’ordenació
aïllada densa, subzona d’ordenació aïllada densa de cinc plantes de Segur, (clau OD5s).

4.4.4.4. La normativa urbanística per a la zona OD5s estableix un paràmetre de densitat que determina que
la densitat màxima permesa és d’un habitatge per cada 100m2 construïts residencials, reals o
possibles.

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

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

1- AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a la Comunidad de propietarios edif. Maria Dolores    llicència urbanística per    la modificació
del règim de propietat horitzontal en relació a l’immoble situat al c/ Josep M. Juncadella de Segur de
Calafell, segons es desprèn de l’informe de l’arquitecte municipal.

2- Notificar a la part interessada i al dept. de cadastre.

1.3.10. 1.3.10. 1.3.10. 1.3.10. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 12/2016M. 12/2016M. 12/2016M. 12/2016 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 12/2016  



Titular: CZM CALAFELL 2016, SL  
Emplaçament: C/ AUSTRIA, 46 43882 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 24/03/2016 la Sra. E. Z. M. en representació de l’empres CZM CALAFELL 2016, SL, sol·licita 
la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la 
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL C/ AUSTRIA DE SEGUR DE CALAFELL, 
amb la referència cadastral núm. xxxx.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte bàsic subscrit per Espai 3 Arquitectura i Gestió 
SCP, representat pels arquitectes Sr. Ricard Font Jorba i Sr. Marc Pascual Miret i l’arquitecte tècnic Sr. 
Pere Jovells Poch.  

2222.... En data 19 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:

““““ÉÉÉÉssss    pppprrrroooocccceeeeddddeeeennnntttt    ccccoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa d’acord amb la legislació urbanística, compleix la normativa del 
POUM de Calafell a la zona. 

CCCCoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    
1111. Cisterna i grup de pressió.
2222. En cas de reparació de la vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó T-2.
3333. El gual d’accés rodat s’executarà amb el model establerta l’ordenança municipal de guals.
4444. La impermeabilització del mur de contenció del llindar de façana s’haurà de resoldre amb un

altre sistema que no envaeixi el vial públic.
5555. Prèviament a l’ inici de l’execució de les obres caldrà aportar la següent documentació:

a)a)a)a) El projecte executiu visat pel col·legi professional corresponent.
b)b)b)b) Els assumeixos tècnics d’arquitecte i aparellador visats pels col·legis professionals

corresponents.
c)c)c)c) El programa de control de qualitat de l’edificació visat pel col·legi professional

corresponent.”

3.3.3.3. En data 21 d'abril de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

5.5.5.5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord de
Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de Ple de



30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP Tarragona 
núm. 272, 24-11-2008): 

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

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

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

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



14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una closa 
provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a l’obra. 
15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

7.7.7.7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, patents, al titular
de la llicència haurà d’abonar la taxa corresponent per el lliurament de la placa identificativa de la
llicència d’obres.

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular de



la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les comprovacions que 
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions 
complementàries que procedeixin.  

9.9.9.9. D’acord amb el Decret d’Alcaldia de delegacions de 2688/2011, de 1 de juliol de 2011.

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 l’empresa CZM CALAFELL 2016, 
SL, representada per la Sra. E. Z. M. llicència urbanística d’obra major per realitzar la CONSTRUCCIÓ 
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL C/ AUSTRIA DE SEGUR DE CALAFELL,  d’acord amb 
el projecte bàsic.

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 
4.000,00 euros.

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

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. 

1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 71/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 71/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 71/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 71/2016 



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. 71/2016 M. 71/2016 M. 71/2016 M. 71/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 71/2016  
Interessat: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 15 d'abril de 2016, l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 71/2016  per l’execució de l’ESTESA DE 4M DE CABLES 
SUBTERRANI 0,6/1KV DES D'ENTRONCAMENT A EFECTUAR EN CABLE EXISTENT A CT TA03543 I 
RECUPERACIÓ DE CABLE FINS A CDU A INSTAL·LAR PER LA SRA. M. R. C. AL C/RIBERA D'EBRE 
529818-BT,  de Calafell.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon ha emès 
informe favorable en data 26 d'abril de 2016, el qual consta a l’expedient sota 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 26 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 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 l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU  la llicència d'obres menors Exp. 
Núm.  71/2016  per l’execució de l’ESTESA DE 4M DE CABLES SUBTERRANI 0,6/1KV DES 

D'ENTRONCAMENT  A EFECTUAR EN CABLE EXISTENT A CT TA03543 I RECUPERACIÓ DE 
CABLE FINS A CDU A INSTAL.LAR PER LA SRA. M. R. C. AL C/ RIBERA D'EBRE 529818-BT,  
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Enginyer tècnic municipal, 26 
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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aqu30 d’agost. Durant aqu30 d’agost. Durant aqu30 d’agost. Durant aquest perest perest perest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- 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....3333....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    77778888////11115555    AAAALLLL    CCCC....    GGGGEEEEGGGGAAAANNNNTTTTSSSS    PPPPEEEERRRREEEE    IIII    CCCCAAAARRRRMMMMEEEE,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 28 de gener de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest Ajuntament va 
ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja de la finca situada al c. Gegants Pere i Carme de 
la Urb. El Vilarenc de Calafell, en el termini de 20 dies, comptats des de la data de la seva 
notificació. 

L’esmentat acord de JGL, es va notificar a la propietat el dia 9 de febrer de 2016 tractant-se d’una 
resolució ferma en via administrativa. 

El 1 d’abril de 2016, l’inspector d’obres va emetre informe del qual es desprèn que no s’ha dut a terme 
la neteja del solar en qüestió. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

Atès que en l’esmentat acord de JGL de 28 de gener de 2016 es va advertir a la propietat que en cas 
d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per 
part de l’Ajuntament de Calafell o mitjançant la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, 
fins el compliment de l’ordenat al Decret, per una quantia de 300 a 3000.- €. 

D’acord amb l’article 125.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Executivitat i execució voluntària 

125.1 Les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en els procediments 
corresponents són executives des que es dicten. Les persones obligades han de disposar d’un 
termini per executar-les voluntàriament d’acord amb el que estableix aquest Reglament. 

125.2 Dintre del mes següent al finiment del termini d’execució voluntària establert en una 
ordre de restauració sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan competent ha de decidir 
si, ateses les circumstàncies concurrents, estableix un nou termini per a l’execució voluntària i 
íntegra de l’ordre dictada o escau la seva execució forçosa. 

D’acord amb l’article 126 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Execució forçosa 

126.1 Efectuada l’advertència prèvia i transcorregut el termini d’execució voluntària, l’òrgan 
competent pot ordenar l’execució forçosa de les ordres de restauració dictades o de les 



mesures provisionals adoptades en els procediments corresponents, respectant el principi de 
proporcionalitat, pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan competent pot 
canviar el mitjà d’execució forçosa quan les multes coercitives determinades prèviament no 
resultin efectives. 

126.2 En el cas d’ordres de restauració respecte de les quals hagi transcorregut la meitat del 
termini de prescripció, la seva execució forçosa s’ha d’efectuar pel mitjà d’execució subsidiària. 

126.3 La iniciació del procediment d’execució forçosa, amb coneixement de la persona 
interessada, interromp el termini de prescripció de les ordres de restauració. 

D’acord amb l’article 128 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Multa coercitiva 

Les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 3000 €, per lapses de 
temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat. Aquestes multes no tenen 
naturalesa sancionadora i són compatibles amb les multes que es puguin imposar en un 
procediment sancionador de conductes tipificades com a infraccions urbanístiques. 

D’acord amb l’article 129 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Constrenyiment sobre el patrimoni 

Si s’han de satisfer quantitats líquides per la imposició de multes coercitives i per les despeses 
derivades de l’execució subsidiària d’una ordre de restauració o una mesura provisional, s’ha 
de seguir el procediment que estableixen les normes reguladores del procediment recaptatori 
en la via executiva per a la seva execució forçosa. 

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.- Imposar a SAREB, SA una primera multa coercitiva per la quantitat de 1.000€, liquidació adjunta 
aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 28 de gener de 2016. 

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, atorgat 
a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés 
de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, SAREB, SA, un nou termini de 20 dies, comptats l’endemà de la notificació 
del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del que es va ordenar a l’acord 
de JGL de data 28 de gener de 2016. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a la seva l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives 
que siguin necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec de 
la persona interessada, d’acord amb el que estableix l’article 126 del Decret 64/2014. 

3333.- Manifestar    a SAREB, SA que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i 117 



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

4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

1111....3333....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA 
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    EEEENNNNRRRRIIIICCCC    MMMMOOOORRRREEEERRRRAAAA, DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS 
RRRROOOOMMMMEEEEUUUU    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 27 d’abril de 2016, l’inspector d’obres municipal, Sr. Jaume Adrià Loren, va realitzar inspecció 
urbanística en un habitatge unifamiliar (clau X600) situat al carrer Enric Morera de la 
Urbanització Mas Romeu de Calafell, propietat de la Sra. C. D. C. i el Sr. R. G. G. deixant 
constància que s’estan executant unes obres, sense llicència d’obres, consistents en:  

• Construcció d’un traster a la part davantera de l’habitatge amb coberta trepitjable del nivell del
forjat de planta baixa a la cota natural del terreny, de 8x5 m de superfície (40 m2) i alçada
màxima de 1,60 m.

En data 9 de maig de 2016, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que consta incorporat a 
l’expedient administratiu mitjançant el qual proposa incoar expedient de restauració de la legalitat 
urbanística i sancionador, contra els propietaris de l’immoble esmentat, per estar executant obres, 
sense llicència d’obres i legalitzables (amb la salvetat que per poder legalitzar la part del traster que 
envaeix la franja lliure d’edificació respecte del veí serà necessari obtenir el seu consentiment exprés) i 
proposa la suspensió dels obres com a mesura cautelar.  

S’ha incorporat aquest expedient, informe  de l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament 
de Calafell, de data 26 de maig de 2016. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU). 

D’acord amb l’article 110 i següents del Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de protecció 
de la legalitat urbanística vulnerada. 

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 



realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 

a) L’enderrocament de les obres executades.
b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin estat
modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 
2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 

3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos
il·legals de l’immoble de què es tracti.
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

D’acord amb el que disposa l’article 117 del RPLU, es poden adoptar, entre d’altres que siguin 
escaients, les mesures provisionals següents: 

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.

117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les 
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment 
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades. 

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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....---- Iniciar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, un procediment de protecció de la 
legalitat urbanística contra les persones interessades Sra. C. D. Camilo i el Sr. R. G. G. propietaris 
de la finca al carrer Enric Morera de la Urb. Mas Romeu de Calafell per estar executant unes obres 
sense llicència d’obres i legalitzables, consistents en: 

Construcció d’un traster a la part davantera de l’habitatge amb coberta trepitjable del nivell 
del forjat de planta baixa a la cota natural del terreny, de 8x5 m de superfície (40 m2) i alçada 

màxima de 1,60 m.  



(Advertiment: En  principi, les obres del traster són legalitzazbles però la part d’aquest que 
envaeix la zona lliure d’edificació de 3 m respecte al veí únicament serà legalitzable si s’obté el 
seu consentiment exprés, en cas contrari, aquesta part no podrà ser legalitzable i haurà de ser 
enderrocada)   

2222....---- Ordenar, d’acord amb l’article 205 del DL 1/2010 del TRLU, al Sr. Sra. C. D. C. i el Sr. R. G. G. 
suspendre provisionalment i immediatament les obres o actuacions descrites en l’apartat  primer 
d’aquest resolució que s’estan realitzant sense llicència d’obres constitutives d’una infracció 
urbanística.  

3333....---- Manifestar, al/s interessats identificats en l’apartat primer d’aquesta resolució, que les obres o 
actuacions en curs tenen el caràcter de legalitzables, i cas que es ratifiqui la procedència de tramitar el 
procediment de restauració es requerirà la seva legalització o la restauració de la legalitat amb 
l’enderroc de les obres. 

4444....---- Atorgar, d’acord amb l’article 205.1 del DL 1/2010 del TRLU, a/als l’interessat/s un termini d’ 
audiència de 15 dies a comptar de l’endemà de al notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que 
puguin tenir vista de l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions tant 
respecte a la suspensió de les obres o actuacions en curs, com en relació amb el caràcter legalitzable o 
il·legalitzable de les obres ( o usos) o amb les mesures de restauració susceptibles de ser adoptades. 

5555....---- Advertir a les persones interessades que si es constatés l’incompliment de l’ordre de suspensió 
continguda a l’apartat segon d’aquesta resolució, aquest incompliment es comunicarà al Ministeri 
Fiscal a l’efecte d’exigir les responsabilitats d’ordre penal què hagués pogut incórrer la interessada 
d’acord amb el que disposa l’article 556 del Codi Penal per un delicte de desobediència greu a 
l’autoritat. 

6666....---- Advertir a les  interessades que si es constata l’incompliment  de l’ordre de suspensió de les obres o 
actuacions de referència o d’alguna de les mesures provisionals adoptades, es podran imposar multes 
coercitives per una quantia de 300.- a 3.000.- euros, a l’empara del que estableix l’article 225 TRLU. 

7777....---- Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé Osés, com a secretària, 
del present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

8888....---- Notificar aquesta resolució al Registre de la Propietat de Calafell per tal que, d’acord amb el que 
disposen els article 56 RHU i 204 TRLU, practiqui en la finca registral objecte d’aquest expedient una 
anotació preventiva d’aquesta resolució d’inici del procediment de restauració de protecció de la 
legalitat. 

9999....---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

11110000....---- Notificar aquesta resolució als interessats i altres organismes afectats. 

1111....3333....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111188889999////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 189/2015 



Interessat: KESSELS CORNELIS GEERTRUIDA  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 19 de desembre de 2015, el Sr. K. C. G. va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 189/2015  per L’ARRANJAMENT DE FAÇANA al C/ AIRE de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 26 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....

• NNNNoooo    ssss’’’’aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaa    llllaaaa    iiiinnnnssssttttaaaallll····llllaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    ppppeeeerrrrssssiiiiaaaannnnaaaa    dddd’’’’aaaalllluuuummmmiiiinnnniiii    aaaammmmbbbb    ccccaaaaiiiixxxxòòòò    pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa    aaaa    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa    ooooeeeesssstttt,,,, 
llllaaaa    qqqquuuuaaaallll    hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    sssseeeerrrr    ssssuuuubbbbssssttttiiiittttuuuuïïïïddddaaaa    ppppeeeerrrr    uuuunnnnaaaa    ppppeeeerrrrssssiiiiaaaannnnaaaa    ddddeeee    ppppoooorrrrttttiiiiccccoooonnnnssss    qqqquuuueeee    sssseeeegggguuuueeeeiiiixxxxiiii    eeeellll    mmmmaaaatttteeeeiiiixxxx    eeeessssttttiiiillll 
qqqquuuueeee    lllleeeessss    ppppoooorrrrtttteeeessss    iiii    ssss’’’’aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaa    llllaaaa    ccccoooollll····llllooooccccaaaacccciiiióóóó    dddd’’’’uuuunnnnaaaa    rrrreeeeiiiixxxxaaaa    ddddeeee    ffffeeeerrrrrrrroooo    ppppeeeerrrr    sssseeeegggguuuurrrreeeettttaaaatttt    eeeennnn    llllaaaa    mmmmaaaatttteeeeiiiixxxxaaaa 
oooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa....””””

3. Vist l’informe jurídic, de data 26 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 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 al Sr. K. C. G.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
189/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA al c/ AIRE de Calafell,  subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, de 26 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 i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 1.1.1.1.---- 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. 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. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ RECONEIXEMENT TRIENNISPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ RECONEIXEMENT TRIENNISPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ RECONEIXEMENT TRIENNISPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ RECONEIXEMENT TRIENNIS 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. El 5 El 5 El 5 El 5 de de de de maigmaigmaigmaig    de 201de 201de 201de 2016666    presenta instància davant presenta instància davant presenta instància davant presenta instància davant l’Ajuntament de Calafell l’Ajuntament de Calafell l’Ajuntament de Calafell l’Ajuntament de Calafell (RGE número(RGE número(RGE número(RGE número
15906/2016) sol·licitant el reconeixement del primer trienni en l15906/2016) sol·licitant el reconeixement del primer trienni en l15906/2016) sol·licitant el reconeixement del primer trienni en l15906/2016) sol·licitant el reconeixement del primer trienni en l’Ajuntament de Calafell, del’Ajuntament de Calafell, del’Ajuntament de Calafell, del’Ajuntament de Calafell, del
qual es desprèn una antiguitat de qual es desprèn una antiguitat de qual es desprèn una antiguitat de qual es desprèn una antiguitat de 10101010    mesos  i mesos  i mesos  i mesos  i 30303030    dies, recaient eldies, recaient eldies, recaient eldies, recaient el    venciment del venciment del venciment del venciment del primerprimerprimerprimer
trienntrienntrienntrienni el i el i el i el 11111111    dddde marçe marçe marçe març    de 201de 201de 201de 2016666....

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

3. Vist l’informe de la de la Directora de Recursos Humans, núm. 0169 de 6 de maig de 2016, que
queda unit a l’expedient.

4.4.4.4. Vist Vist Vist Vist l'informe núm. 0475 de data 18 de maig de 2016 de l’ Intervenció Municipal,l'informe núm. 0475 de data 18 de maig de 2016 de l’ Intervenció Municipal,l'informe núm. 0475 de data 18 de maig de 2016 de l’ Intervenció Municipal,l'informe núm. 0475 de data 18 de maig de 2016 de l’ Intervenció Municipal,
l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.

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



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

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

«Setena 

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

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

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

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

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

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

3. Article 102.b) i disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

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

5. Article 155 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

6. Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.

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

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

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

10. Article 20 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2015.

11. 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.



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. Reconèixer el trienni al senyor amb Pau de Arriba Bote, pel temps treballat a l’Ajuntament de
Calafell, de 10 mesos  i 30 dies, recaient el venciment del primer trienni el 11 de març de 2016.

2. Abonar a l’esmentat empleat, el primer trienni de subgrup C1, segons l’aplicació de la Llei 3/2015,
amb efectes del dia 1 de juny de 2016, d’acord amb les quanties legalment establertes.

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

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOL....LICITALICITALICITALICITADA PER UNA DA PER UNA DA PER UNA DA PER UNA 
EMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENTEMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENTEMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENTEMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENT       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de maig de 2016 (RGE núm. 18126), té entrada en aquesta Corporació instància presentada 
per l’empleada, senyora V. M. A. en què sol·licita la concessió de la reducció d’un terç de la seva 
jornada, des de l’1 de juny i fins el 29 de juliol de 2016, proposant el següent horari laboral per 
motius de conciliació familiar:

De 7.00 a 12.00 hores

2. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data 28 de desembre de 2011, essent menor de sis 
anys.

3. El 24 de maig de 2016, l’interventora municipal de aquesta Corporació, a petició del departament 
de Recursos Humans, informa favorablement sobre la petició sol·licitada per l’esmentada 
treballadora en quant a l’horari sol·licitat.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm.192/2016/RH/CG, de 24 de maig de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 49 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que
estableix els permisos mínims dels funcionaris públics per conciliació de la vida personal, laboral i
familiar.



2. Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, en quant a la
reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, en cas
de cura de fills o filles menors de sis anys, sempre que es tingui la guarda legal.

3. 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.

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

5. 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.

6. 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.

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

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

1. Concedir a l’empleada senyora V. M. A. funcionària interina dins de l’escala d’administració 
general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, adscrita al departament d’Intervenció 
d’aquesta Corporació, una reducció en un terç de la jornada laboral amb dret a percebre el 
80% de les seves retribucions, per tal de tenir cura del fill menor de 6 anys, amb efectes de 
l’1 de juny fins el dia 29 de juliol de 2016.

2. Fixar l’horari de la següent manera: 

De 7.00 a 12.00 hores, ajustant la jornada a un total de 25:00 hores setmanals, per conciliació de 
la vida familiar i  sens perjudici de canvis que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives 
i/o per necessitats del servei. 

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

1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERI DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERI DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERI DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERI DE 
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de maig de 2016,  (RGE núm: 18160), té entrada en aquesta Corporació notificació de la
resolució del Ministeri de Treball i Seguretat Social, de data 11 de maig de 2016, en la qual



s’informa de la concessió de la prestació al senyor A. J. R. S. en matèria de lesions permanents no 
validants. 

2. El 26 de maig de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 195/2016/RH/CG, que
queda unit a l’expedient

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 d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Quedar assabentats de la resolució del Ministeri de Treball i Seguretat Social, de data 11 de maig de 
2016, en la qual s’informa de la concessió de la prestació al senyor A. J. R. S. en matèria de lesions 
permanents no validants.

2. Donar compte d'aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana i de Recursos Humans, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents. 

1.4.4. 1.4.4. 1.4.4. 1.4.4. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE 
DOS AUXILIARS DE RÀDIO PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓDOS AUXILIARS DE RÀDIO PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓDOS AUXILIARS DE RÀDIO PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓDOS AUXILIARS DE RÀDIO PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 22 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que han regit la 
selecció per la convocatòria de cobertura de dos llocs de treball d’auxiliar de ràdio adscrits al 
Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí, i la seva convocatòria.

2. El 26 de maig de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta en 
la que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base onzena de les bases, dels 
dos primers aspirants que han superat el procés, sent els senyors X. S. P. i E. G. C.

3. Atès que en l’actualitat hi consten vacants dos llocs de treball d’auxiliar de ràdio amb dependència 
orgànica del Departament de Comunicació.

4. Atès que, d’acord amb la base dotzena reguladora del procediment, totes les persones aspirants 
que hagin superat el procés selectiu, però degut al nombre de llocs de treball limitats no hagin 
estat proposades per al seu nomenament, formaran part d’una borsa de reposició per ordre de 
puntuació, per possibles cobertures que es puguin produir.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0452_15, de data 13 de maig de 2016, confirmant 
l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0196/2016/RH/CG, de 26 de maig de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 



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

4. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, i l’article 94. I concretament en el
seu art. 20.1 que estableix que la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb
l'existència prèvia de places previstes en la relació de llocs, no requereix la inclusió en l'oferta
pública d'ocupació, i per a la contractació de personal no permanent regiran les normes següents:
-Consignació pressupostària suficient.
-Observança del que preceptua l'art. 19.2 d'aquest Reglament.

5. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors en referència al contracte d’interinitat.

6. Article 4 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art.15 del Real
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat.

7. Article 13 del vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament pels anys 2010-
2012, serà sotmesa a un període de prova de dos mesos a comptar des del dia de vigència del
contracte. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per rescindida
la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ no motivació, i únicament s’exigirà una
notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte.

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

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

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 i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables, en
aplicació de la potestat d’autoorganització, per considerar prioritària la cobertura de dos llocs de



treball d’auxiliar de ràdio, atès que responen als objectius de compromís adquirits de transparència 
i comunicació corporatius. 

2. Contractar laboralment mitjançant un contracte d'interinitat, als senyors X. S. P. i E. G. C. per 
ocupar els llocs de treball d’auxiliar de ràdio dins del Departament de Comunicació de la 
Corporació, a jornada complerta, amb efectes de l’1 de juny de 2016 i fins a la cobertura del lloc 
de forma reglamentària.

3. Establir un període de prova de dos mesos de durada.

4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a auxiliars de ràdio, grup C2, 
complement de destí 14, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, 
següents: 

5. Constituir la formació de la borsa de reposició, que tot seguit es relaciona, i que estarà formada
per totes les persones aspirants que han superat el procés selectiu, i que es regirà pel que disposa
la base dotzena de les bases reguladores del procés selectiu:

Núm. Núm. Núm. Núm. 
OrdreOrdreOrdreOrdre    

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

Puntuació Puntuació Puntuació Puntuació 
FinalFinalFinalFinal    

1 11168 464C 12,8 

2 9866 641X 11,7 

3 11488 063A 11,45 

4 9806 694B 11,3 

5 10270 983S 8,55 

6 9504 202C 7,4 

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

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

1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIU, A PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIU, A PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIU, A PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIU, A 
TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A 

Xavier Sanjuan Pérez i Ernest Gili Xavier Sanjuan Pérez i Ernest Gili Xavier Sanjuan Pérez i Ernest Gili Xavier Sanjuan Pérez i Ernest Gili 
CampaneraCampaneraCampaneraCampanera    

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    

JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € A03/4910/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 308,07 € A03/4910/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € A03/4910/1300200 
C. DisponibilitatC. DisponibilitatC. DisponibilitatC. Disponibilitat 263,86 A03/4910/1300201 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues extres)    1.621,19 € 
PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € A03/4910/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € A03/4910/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € A03/4910/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    523,01 € A03/4910/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses pagues extres)     2.369,51€ 



LA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PERLA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PERLA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PERLA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER    A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE 
TREBALL DE PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE 
COLCOLCOLCOL....LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015.LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015.LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015.LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de gener de 2016, per acord de  la Junta de Govern Local, es va contractar mitjançant un 
contracte d’obra o servei determinat d’interès social,  a la senyora Ma T. C. C. com 
auxiliar administrativa a temps parcial, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de les 
persones aturades, línea 1, en col·laboració amb les agències de col·locació convocatòria 
2015.

2. El 25 d’abril de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va acceptar la baixa voluntària i 
donar per extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat d’interès social,  a la senyora 
Ma T. C. C. com auxiliar administrativa a temps parcial, a càrrec de la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al 
mercat de treball de les persones aturades, línea 1, en col·laboració amb les agències de col·locació 
convocatòria 2015, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016.

3. El 10 de maig de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe en el qual es proposa contractar, a càrrec de la subvenció  del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball 
de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula 
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, una persona auxiliar 
administrativa per cobrir la vacant de referència, a través de la borsa de treball, el més aviat 
possible i fins a la finalització del programa, el 31 de gener de 2017, i amb el següent detall: 

Salari brut (amb pagues extra prorratejades): 1.252,75 euros (referit al 100% jornada) 
Quota empresarial de la SS: 402,13 euros 
Jornada d’aplicació: 50 % 
Horari: dilluns, dijous i divendres de 9 a 13:15 h. i dimarts i dimecres de 15:30 a 18:30 hores 

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0190/2016/RH/CG, de data 23 de maig de
2016, que queda unit a l’expedient.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’existència de consignació pressupostària per fer
front a aquesta despesa.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

1. ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la
convocatòria per a l'any 2015.

2. Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació

3. L’Ajuntament de Calafell està autoritzat per actuar com agència de col·locació mitjançant
resolució de data 19 d’abril de 2013. El centre de treball autoritzat és La Masia Cal Bolavà.



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

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

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 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), en el sentit que no regula un
procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de complir, en
tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos de màxima urgència.

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

8. Article 15 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.

9. Article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant aquesta
limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no estructural.

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

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

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

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

1. Considerar aquesta contractació  laboral, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya, destinada a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat
de treball de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que
regula EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, dins de les
excepcions establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016, al no tractar-se de
personal d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions atorgades a aquesta
Entitat per una altra Administració.

2. Contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la següent
persona, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball
de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, amb aquest detall:



- Queralt González Ventura, com a auxiliar administrativa, CG 07, de l’1 de juny de 2016 al 31
de gener de 2017, a raó de 18 hores i 45 minuts setmanals (jornada del 50%), amb la
següent distribució: dilluns, dijous i divendres de 9 a 13:15 h. i dimarts i dimecres de 15:30 a
18:30 hores

Establir un període de prova d’un mes.. 

3. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de la treballadora esmentada, serà de
conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres incloses, les
següents:

Treballador/a Sou Base Prorrata pagues extres Total Brut Cost Seg. Social empresa 

Q. G. 
V. 

536,89 € 89,49 € 626,38 € 201,07 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  320 2434 1430002 30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320 2434 1600002 30 

4. Manifestar que al contracte de treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació
de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i del Fons Social Europeu, i s’ha de fer constar el següent literal:

“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions per“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions per“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions per“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions per
a la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones aturades quea la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones aturades quea la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones aturades quea la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones aturades que
regula l’Ordre EMO/229/2015”regula l’Ordre EMO/229/2015”regula l’Ordre EMO/229/2015”regula l’Ordre EMO/229/2015”

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

1.5.1.5.1.5.1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT    

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE 
LES FACTURES 1 I 2 CORRESPONENTS A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000145. LES FACTURES 1 I 2 CORRESPONENTS A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000145. LES FACTURES 1 I 2 CORRESPONENTS A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000145. LES FACTURES 1 I 2 CORRESPONENTS A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000145.        

1. EL 6 de març de 2015, l’Ajuntament, com administració competent en matèria de sanejament va
sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’atribució de fons per l’execució d’actuacions
corresponents al concepte de reposicions i millores.

2. El 20 de juliol de 2015  amb RE 26.050, l’ACA notifica la resolució d’atorgament de fons en
concepte de reposicions i millores pels següents conceptes:

- Substitució clapeta emissari núm. 1 a EB Creu Roja:  5.435,71€ (més IVA)
- Reposició extractor sala deshidratació: 1.702,53€ (més IVA) 
- Substitució per obsolescència dels equips

de sulfhídric a l’edifici de deshidratació: 1.927,80€ (més IVA) 
- Delimitar la galeria de serveis en tot l’àmbit



de la depuradora: 2.801,02€ (més IVA) 
- Estudi del funcionament d’EB Creu Roja i proposta

de remodelació: 1.785,00€ (més IVA) 

Total atribució de recursos:Total atribució de recursos:Total atribució de recursos:Total atribució de recursos:        13.652,06€ (mes IVA)13.652,06€ (mes IVA)13.652,06€ (mes IVA)13.652,06€ (mes IVA)    

3. El 8 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local, adoptà, entre d’altres l’acord d’acceptació de
l’esmentat atorgament de fons.

4. EL 5 d’abril de 2016,  l’ACA emet el codi d’autorització per poder facturar el  següents conceptes:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 
AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    

EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

1111    
Reposició extractor sala de 
deshidratació 

5000014949 AF15000145 1.702,53 357,53 2.060,06 

2222    
Substitució per obsolescencia 
dels equips de sulfhídric a 
l’edifici de deshidratació 

5000015184 AF15000145 1.927,80 404,84 2.332,64 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    3.630,333.630,333.630,333.630,33    762,37762,37762,37762,37    4.392,704.392,704.392,704.392,70    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la
regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals
per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.
2. D’acord amb les condicions de l’atorgament de fons, cada factura/certificació que emeti
l’Ajuntament de Calafell ha de disposar del codi individual d’autorització.

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

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

1. Aprovar la facturació a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 
AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    

EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

1111    
Reposició extractor sala de 
deshidratació 

5000014949 AF15000145 1.702,53 357,53 2.060,06 

2222    
Substitució per obsolescencia 
dels equips de sulfhídric a 
l’edifici de deshidratació 

5000015184 AF15000145 1.927,80 404,84 2.332,64 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    3.630,333.630,333.630,333.630,33    762,37762,37762,37762,37    4.392,704.392,704.392,704.392,70    

2. Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

1.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MOBILITATMOBILITATMOBILITATMOBILITAT 



1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ D'INCENDIS PROTECCIÓ D'INCENDIS PROTECCIÓ D'INCENDIS PROTECCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS EN EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL A CALAFELL, DE LA CONTRACTACIÓ DE FORESTALS EN EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL A CALAFELL, DE LA CONTRACTACIÓ DE FORESTALS EN EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL A CALAFELL, DE LA CONTRACTACIÓ DE FORESTALS EN EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL A CALAFELL, DE LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL  I DE LA PROPOSTA DE DESPESA 698/16.L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL  I DE LA PROPOSTA DE DESPESA 698/16.L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL  I DE LA PROPOSTA DE DESPESA 698/16.L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL  I DE LA PROPOSTA DE DESPESA 698/16.       

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

Aprovació del servei de prevenció i protecció d’incendis forestals en el marc de la Protecció Civil a 
Calafell, de la contractació del servei i de la despesa derivada. Pd 698/16. 

FetsFetsFetsFets    

1. El tècnic de Protecció Civil ha emès l’informe que s’inclou a l’expedient, sobre la necessitat de la
prestació del servei de protecció, salvament i socorrisme a les zones forestal en el marc de la Protecció
Civil a Calafell, que descriu la vulnerabilitat de diverses zones de Calafell com a MOLT ALTA d’acord
amb el Pla d’Incendis Forestals de Catalunya.

De l’informe tècnic es desprèn que cal ordenar la prestació del servei de protecció i prevenció, en el 
marc de la Protecció Civil a Calafell, i que aquest servei es configura en la vigilància            d’ incendis 
forestals, control de columnes de fum en zones forestals i urbanitzacions envoltades d’aquestes, control 
de llocs predeterminats d’especial risc, control de vehicles per zones forestals, posada de punts de 
guaita, control dels abocadors, control dels accessos a les zones forestals, i els avisos immediats al 
centre d’emergències 112. Així com també aquelles tasques que corresponguin segons el pla 
d’emergències municipal. 

2. El Departament de Protecció Civil vol contractar l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per la
prestació del servei descrit.

3. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 3.458 euros IVA inclòs, per al qual s’ha habilitat la
corresponent consignació pressupostària en import adequat i suficient.

4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 0347_16  de data 22 d’abril sobre l’existència de
consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1. Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol: l’article 132.1
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil.

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, llei de Bases de Règim Local (revisió 2015), a l’article 25.2f) de competències
pròpies municipals (entre altres) estableix la Protecció Civil, a l’article 26.1.c), per municipis de més de
20.000 habitants, es ratifica la competència com a deure a assumir.

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, a l’article 66.3.c),
de competències pròpies dels municipis, també atribueix la Protecció Civil, cosa que és ratificada,
establint que són serveis mínims per els municipis de més de 20.000 habitants, a l’article 67.c).

4. El Tribunal constitucional defineix la Protecció civil com “Conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o
corregir els danys causats a les persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i pels elements
naturals o extraordinaris en temps de pau que l’amplitud i la gravetat els fa assolir efectes de calamitat
pública”.



5. La llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, a l’article 17 de plans territorials,
estableix que aquestos han de preveure les emergències que es poden produir. De manera que els
municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que tenen la consideració de turístics
han d'elaborar i aprovar els seus plans d'emergència que han de garantir la coordinació de les
actuacions del Pla de protecció civil de Catalunya. A l’article 13, de reducció del risc, s’estableix que les
actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els
són pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

6. Decret 30/2015, de 3de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, a l’Annex I, apartat A, i), i d’acord
amb l’article 20, estableix l’elaboració de PAU per les urbanitzacions i nuclis de població situats en
terrenys forestals o en la franja de 500 m. que els envolta (si no estan rebudes per l’Ajuntament o no
incloses en el pla de protecció civil municipal, a més dels criteris genèrics d’especial risc (Annex VIII) i el
termini en rebre auxili.

7. Pla municipal per emergències de protecció civil, manual d’actuació en incendis forestals, estableix
que Calafell disposa de risc alt d’incendis forestals, i els sectors de més risc són Valldemar, Brises de
Calafell, Mas Romeu, Baronia del Mar i Bellamar-Comafarella.

8. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text
refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

9. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

10. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

11. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a l’aprovació
d’aquest contracte.

Aquesta competència ha estat delegada en el tinent d’alcalde en virtut del decret d’Alcaldia núm. 
2669/2015, de 22 de juny. 

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

1.... Aprovar el  servei de prevenció i protecció d’incendis forestals, en el marc de la Protecció Civil al
municipi de Calafell.

2. Contractar el  servei de prevenció i protecció d’incendis forestals, en el marc de la Protecció Civil al
municipi de Calafell a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calafell, amb NIF G55567648,
d’acord amb les següents condicions:

1. Vigilància de les zones de risc d’incendis forestals.

2. Control de columnes de fum en zones forestals i urbanitzacions envoltades d’aquestes,

3. Control de llocs predeterminats d’especial risc,

4. Control de vehicles en pas per camins i per zones forestals,



5. Posada de punts de guaita,

6. Control dels abocadors,

7.Control dels accessos a les zones forestals,

8. Avís immediats al centre d’emergències 112 en tenir notícia de situació de foc.

9. Les que puguin correspondre en desenvolupament del pla d’emergències municipal,

10. Realitzar la tasca durant els mesos de juny, juliol i agost, des de les 12 fins les 19 hores,
diàriament i de forma ininterrompuda, amb dos persones.

11. Posar a disposició del servei el vehicle de protecció civil, cedint l’ús als membres
d’associació, i autoritzant les despeses de manteniment i combustible.

3. Aprovar la proposta de despesa núm. 698_16, per import de 3.458,00 euros IVA inclòs.

4.... Al tractar-se d’un contracte menor, no pot ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.

5. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data,
fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 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 al de la seva notificació.

1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS        

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

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

RL-005/2016  
ACM-118/2001        
Restabliment de Legalitat H. 
C. F. Bar Musical 
Kildo 
Monturiol

FetsFetsFetsFets    



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

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

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

4 El 6 de novembre de 2015, s’emet acta d’inspecció núm. 04/2015 formant part de les actuacions 
que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local de data 1 
d’octubre de 2015. 

5. L’acord  de Junta de Govern Local, celebrada el dia 22 de febrer de 2016 es s’acorda    requerir al
titular de l’activitat justificar l’aïllament global DnT, A, entre el local i el recinte d’ús protegit més
proper i determinar l’aïllament acústic de façana D2m, nT, Atr i així donar compliment a l’art. 11 de
l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

6. Vist l’informe de medició acústica realitzat pel senyor Francesc Sisó i Vilardell de data 13 de maig de
2016.

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

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

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

juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1.1.1.1. DDDDonar per presentada onar per presentada onar per presentada onar per presentada la documentació tècnica requerida mitjançant l’Acord de Junta de

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

registrades al limitador  enregistrador instal·lat al local on es certifica que no s’han detectat

incidències importants a la sala.

2.2.2.2. Declarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIU de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-005/2016

RGS. 1732/2016 incoat mitjançant Acord de Junta de Govern Local  del dia 22 de febrer de

2016 contra el senyor Hermeregildo Casals Figueres, ja que s’ha presentat la documentació

tècnica requerida i s’ha justificat que l’aïllament global DnT, A i l’aïllament acústic de façana



D2m, nT, Atr, compleixen amb els valors mínims que estableix l’ordenança municipal 

reguladora de sorolls i vibracions del municipi.     

3. RRRReeeeccccoooorrrrddddaaaarrrr    a la interessada que a la vista de l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment i 
d’acord amb la documentació tècnica de que es disposa, l’activitat podrà disposar 
d’ambientació musical del grup II amb una limitació de l’equip reproductor de música de 94 
dB(A) en emissió.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr al senyor H. C. F. que l’activitat haurà de donar compliment als següents aspectes:

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

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

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

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

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

5. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr al senyor Hermeregildo Casals Figueres, que si incompleix el que s’estableix al punt 4 
d’aquest acord ja sigui en la seva totalitat o en algun dels seus punts s’incoarà restabliment de 
legalitat pel tancament de l’activitat.

6. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a l’interessat, a la policia local, al departament de Via Pública i 
als Serveis Jurídics. 

1111....8888....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

1111....8888....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    
EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS           

FFFFeeeettttssss    

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

1.- En data 18/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Sudestònia  de Segur de l Calafell, propietat de Davidofkis SL i NIF 
núm. B63983563 (Exp. 4303716000811) 



2.- En data 17/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Tarragona de Calafell, propietat de M. C. L. M. (Exp. 
4303716000855) 

3.- En data 20/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a Tomas Breton  de  Calafell, propietat de De L. G. A. J.  (Exp. 
4303716000857) 

4.- En data 06/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Priorat  de Calafell, propietat de V.  S.  L. (Exp. 4303716000864) 

5.- En data 20/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Marca Hispànica  de  Segur de Calafell, propietat de F. M. E.  (Exp. 
4303716000885). 

6.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Circumval·lació  de Segur de  Calafell, propietat de B. D. D.   
(Exp. 4303716000866) 

7.- En data 15/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Cunit, 26 de Calafell, propietat de Rosell Pascual Jorge i DNI núm. 
46228418M (Exp 4303716000867) 

8.- En data 18/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Austria   de Segur de Calafell, propietat de Z. S. T. (Exp. 
4303716000868) 

9.- En data 26/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Islandia  de Segur de Calafell, propietat de L. M. J. M. (Exp. 
4303716000869) 

10.- En data 19/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, a la zona de Mas Mel 
de Calafell, Administrador  Fincas Arcos i NIF B43943133 (Exp. 4303716000870) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1.- En data 18/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Sudestònia de Segur de l Calafell, propietat de Davidofkis SL i NIF 
núm. B63983563 (Exp. 4303716000811) 

2.- En data 17/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Tarragona de Calafell, propietat de M. C. L. M. (Exp. 
4303716000855) 

3.- En data 20/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a Tomas Breton  de  Calafell, propietat de De L. G. A. J.    (Exp. 
4303716000857) 

4.- En data 06/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Priorat  de Calafell, propietat de V.  S.  L. (Exp. 4303716000864) 



5.- En data 20/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Marca Hispànica, 86  de  Segur de Calafell, propietat de F. M. E.  
(Exp. 4303716000885). 

6.- En data 21/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Circumval·lació  de Segur de  Calafell, propietat de B. D. D.   
(Exp. 4303716000866) 

7.- En data 15/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Cuni de Calafell, propietat de R. P. J. (Exp 4303716000867) 

8.- En data 18/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Austria   de Segur de Calafell, propietat de Z. S. T. (Exp. 
4303716000868) 

9.- En data 26/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Islandia  de Segur de Calafell, propietat de L. M. J. M. (Exp. 
4303716000869) 

10.- En data 19/04/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, a la zona de Mas Mel  
de Calafell, Administrador  Fincas Arcos i NIF B43943133 (Exp. 4303716000870) 

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

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

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

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

1111....8888....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000777711114444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    AAAABBBBRRRREEEEUUUUJJJJAAAATTTT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000714 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador abreujat  

Fets: 



1. El 24 de maig de 2016. per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. J. M. R. S., en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 25 d’abril de 2016, per la presumpta 
comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 25 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. M. R. S. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article  de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al passeig marítim Sant Joan 
de Déu 97. Infracció a: Ordenança general de Convivència Ciutadana i ús dels Espais Públics de 
Calafell art. 71.1. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consum de begudes 
alcohòliques a la via públiques. Material intervingut: Una ampolla Vodka Kmebep (sencera). 
Observacions: S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de l’Ajuntament de 
Calafell, al seu article 19.8, “... el material intervingut, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a 
institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent 
expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini màxim de 15 dies” a partir 
d’avui 17/04/2016. ... Incidència: Que s’observa a la persona denunciada consumin begudes 
alcohòliques a la via pública. Que l’ampolla intervinguda es informat de que disposa de 15 dies per 
recollir-la. Que és informat de que no es obre còpia per motius del servei quedant a la seva disposició a 
dependències policials de la Policia Local de Calafell.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificat a l'inculpat, i que el 
primer no va representar, dintre del termini concedit a aquest efecte, un escrit d'al·legacions i 
proposició de prova;

5. 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.”

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

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

1. Pel que el Sr. J. M. R. S. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció 
LLEU tipificada a l'article 71.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l'article 109 l'ordenança 
municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria sancionadora. 



4. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta penal.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. J. M. R. S. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, consistent en 
consumir begudes alcohòliques a la via pública, atès el que disposa l’article 71.1 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. J. M. R. S. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, 
en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de 
la present Junta de Govern Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....8888....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000999955555555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1.En l'acta emesa el 13 de mag de 2016 hora 17.20 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. G. G.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'acta "Al carrer Baixador. Venda ambulant d’aliments peribles. 
S’adjunta reportatge fotogràfic. Que el Sr G. no té llicència administrativa corresponent per 
exercir la venta. Que els aliments peribles en aquest cas, peixos (sardines)  despren una forta olor i un 
color fosc , clars indicadors que no és peix frec i están en mal estat.
Que al estar en aquest estat, els aliments peribles uns 25 Kg es procedeix a abocar-los en un
contenidor de residus orgànics, seguint protocol actualitzat….La persona interessada no desitja signar 
l’acta." 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 17 i 19, apartats 1),7) 8)10) tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de
l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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



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

2. S’incompleix els    "art. 17.1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19.1) i 2) Té caràcter de venda ambulant
la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats. Article 19.7) L'Ajuntament vigilarà
i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar,
com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor,
sense perjudici de les sancions que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor,
Article 19.8) Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà
a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que
disposi la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el
termini màxim de 15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al
destí que s'ha de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament
a institució benèfica, Article 19.10) l'incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà
la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es
considerarà falta molt greu”    de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i us dels espais
públics.

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr G. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb els 
articles 17 i 19 de l'Ordenança General de Convivencia Ciutadana i Ús dels Espais Públics. 

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



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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr Gamra Ghailan en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

6. Notificar el present Decret a la Policia Local.

1.8.4. 1.8.4. 1.8.4. 1.8.4. EXPEDIENT NÚMERO 4303715000265 EXPEDIENT NÚMERO 4303715000265 EXPEDIENT NÚMERO 4303715000265 EXPEDIENT NÚMERO 4303715000265 RELATIU RELATIU RELATIU RELATIU A A A A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ 
D'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADOR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000265  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En les actes emeses el 13/02/2015 hora 17’45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que la Sra  F. R. N.   podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta ”  gos de  raça Pit Bull Terrier. Posseir i/o portar el gos sense la 
llicencia municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense certificat de cens municipal. No tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253€.. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar un gos perillós sense morrió 
a la via o en un espai públic. Mossegada a altre gos caniche/mestiza de nom 
“linda”, s’ha imputat falta de danys denunciada pel perjudicat,.. ..... gos suelto sense el seu amo 
essent aquest de raça perillosa, Pit Bull a la plaça de la casa vella s/n el gos pit bull no porta morrió. A 
la via pública a una plaça freqüentada per nens i pares amb una zona recreativa infantil amb 
gronxadors, el perjudicat de la falta de danys Sr Jose Rodriguez Telo........  La persona interessada no 
desitja signar l’acta i rebutja còpia..” 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeeellll    eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 13/02/2015  i amb número  FIP 1862/2015 
Persona Requerida: N. F. R.    
FFFFeeeettttssss    
1111.... El 13 de febrer de 2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de companyia, contra la senyora N. F. R.



Les infraccions tipificades a l’acta són: 
- Posseir i portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de

150.253€
- Portar el gos deslligat en la via o en un espai públic.
- Portar un gos perillós sense morrió a la via pública o espai públic.

De l’acta es desprèn que es tracta un gos de raça Pit Bull Terrier, nerviós i amb sang al morro ja que 
anant sense lligar a la Plaça de la Casa Vella ha mossegat a un altre gos. No consta ni el nom, ni el 
color ni si duu implantat el xip.  
2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit a 
nom de Noemí Figueras Ruiz (77793920P) ni tampoc cap sol·licitud d’alta al cens d’animals domèstics 
ni de tramitació de llicència per la tinença de gos perillós.
3. Aquest mes de febrer de 2016, aquests serveis tècnics han emès informe favorable sobre inici 
d’expedient sancionador a la senyora N. F. R. per infracció dels articles 9, 11, 14 i 31 de l’Ordenança 
Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt SEGON
apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea de via
pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 45.4 de
l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 9Article 9Article 9Article 9    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i 
el Decret 170/ 2002170/2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda per
l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat motiu



d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat, designat 
per l’autoritat municipal. 

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a l’annex I

del RD 287/2002:
� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les que
figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos
potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i abombades. 

Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se 
més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la persona 
que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació administrativa de la 
inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen en 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

ConcluConcluConcluConclusió sió sió sió 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora Noemí 
Figueras Ruiz (77793920P), per infracció,  reiterativareiterativareiterativareiterativa dels articles 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal 
sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell. 



La infracció dels articles esmentats està tipificada a les Ordenances Municipal com a molt greu, i 
d’acord amb aquesta norma, la reiteració  d’ infracció molt greu en un període inferior a un any pot 
suposar el comís de l’animal. 

Cal requerir a la senyora N. F. R. perquè la tinença del seu gos s’ajusti a la normativa, concretament 
que es restableixin els articles 9, 11 i 14 de les Ordenances Municipals, i en el cas de no fer-ho requerir 
el comís de l’animal. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil, senyalització al recinte que alberga un gos
perillos..

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9, 11 i 14     de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció
està tipificada segons els articles ,  48.2.. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb  el
import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra  F. R. N. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els 9, 11 i 14 de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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



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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sra  Figueras Ruiz Noemi  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, 
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

1.8.5. 1.8.5. 1.8.5. 1.8.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIUEXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIUEXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIUEXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIU    A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000617 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador abreujat  

Fets: 

1. El 24 de maig de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. A. M. M. en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 25 d’abril de 2016, per la presumpta 
comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 25 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. A. M. M. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Dades del lloc on s’efectua 
l’acta: al pàrking el Blanquet s/n. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consumo de 
bebidas alcohólicas en vía pública. Material intervingut: Una botella de ron marca Pujol de un litro. 
Una botella de aguardiente de caña marca Mayerling dorado de 70 cl., llena y precintada. Incidència: 
La patrulla realiza control de consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, y observa a tres jóvenes 
en vehículo Seat Leon con placa 2044-CFX, con las puertas abiertas, un vaso encima del techo del 
coche, otro en la calzada al lado del coche  y otro en una valla adyacente junto a uno de los jóvenes 
que está sentado, en el registro del vehículo se ocupa las dos  botellas intervenidas, una abierta y otra 
cerrada, cabe reseñar que en el interior de las vasos hay restos de bebidas alcohólicas. Persona 
interessada signa l’acta”, perquè va protagonitzar els fets. 



4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificat a l'inculpat, i que
no va presentar, dintre del termini concedit a aquest efecte, un escrit d'al·legacions i proposició de
prova;

5. 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.”

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

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

1. Pel que el Sr. A. M. M. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 71.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l'article 109 l'ordenança 
municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria sancionadora.

4. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta penal.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. A. M. M. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, consistent 
en consumir begudes alcohòliques a la via pública, atès el que disposa l’article 71 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. A. M. M. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació de la present Junta de Govern Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de 
pagament de la sanció 



dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1.8.6. 1.8.6. 1.8.6. 1.8.6. EXPEDIENT NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALALALAL....LEGACIONSLEGACIONSLEGACIONSLEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000967 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 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. M. G. en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d’una a l’article infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, tipificada 17.1, perquè va protagonitzar els fets “carrer Comte Gómez d’Orbaneja, 73 a 
l’adreça indicada hi ha a la vorera una pila de material de construcció “gravilla” que ocupa també una 
part una part del carril de circulació . només hi ha un cono de senyalització l’ocupació .també hi ha 
una mini retro fent maniobres a la calçada entrant i sortint de la finca. No consta llicència d’ocupació 
de Via Pública. S’annexa foto ” que es transcriuen en la 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 103 
el 29 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 103 de 29 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. Els fets motiu de denuncia en va produir sense tenir la corresponent llicencia municipal sobre 
ocupació de la via pública, de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu: ”Qualsevol 



activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns 
requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu, que 
comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de l'activitat, així com la 
retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics. La Policia 
Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució 
d'aquestes operacions”.  

7. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 30 d’abril de 2014.

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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17.1 i
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels
espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 200,00.-€ 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. M. G. amb passaport número 
020392102676 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb a 
l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 200,00.-€.

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

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

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

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

1.8.7. 1.8.7. 1.8.7. 1.8.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002317 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 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 a la Sra. M. del M. C. M. 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, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Marca Hispànica, 1, 20 el 21/11/2015 a les 14’35 . 
Dades del Gos, Nom: Noa raça de gos potencialment perillosa. 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 un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. ...” que es 
transcriuen en Junta de Govern  Local d'incoació el 07 de març de 2016. 

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

4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 
Artículo 59.    Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará 
al expediente.”

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

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 21 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. del M. C. M. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

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

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

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de



novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria als 
ens locals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el 
procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat, 
podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940  de l'Ajuntament.

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

1.8.8. 1.8.8. 1.8.8. 1.8.8. EXPEDIENT NUMERO 4303715002318 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002318 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002318 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002318 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002318 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 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 a la Sra....    M. del M. C. M. 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, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Marca Hispànica, 1, 20 el 21/11/2015 a les 14’35. 
Dades del Gos, Nom: Ares raça de gos potencialment perillosa. 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 un gos perillós 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, el qual no ha presentat, dintre del termini 
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, 
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs 
el  07 de març de 2016.

4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 
Artículo 59.    Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará 
al expediente.”

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

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 21 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. del M. C. M. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el
procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat,
podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940  de l'Ajuntament.

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

1.8.9. 1.8.9. 1.8.9. 1.8.9. EXPEDIENT NUMERO 4303716000618 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000618 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000618 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000618 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000618 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador abreujat  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 23 de maig de 2016 per l’instructor de l’expedient núm. 4303716000618 emet que s'ha incoat al 
Sr. J. M. C. L. en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 18 d’abril de 2016, 
per la presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. M. C. L. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al pàrquing el Blanquet. 
Consum begudes alcohòliques a via pública. Material intervingut: 1 ampolla vodka “Knebep” 
al 40% aproximadament. Incidència: Que el vehicle policial, es troba realitzant tasques de control de 
consum de begudes alcohòliques a via pública, i es localitza ampolla al vehicle, que entrega 
voluntàriament el requerit. La persona interessada signa l’acta”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentats van ser degudament notificat a l'inculpat, i que no 
va presentar, dintre del termini concedit a aquest efecte, un escrit d' al·legacions i proposició de prova;

5. 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.” 



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

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

1. Pel que el Sr. J. M. C. L. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció 
LLEU tipificada a l'article 71.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l'article 109 l'ordenança 
municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria sancionadora.

4. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta penal.

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

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

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

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

PRIMER.- IMPOSAR al Sr. J. M. C. L. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció LLEU,,,, 
consistent en consumir begudes alcohòliques als espais públics, atès el que disposa l’article 71.1 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

SEGON.- REQUERIR al Sr. J. M. C. L. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació 
de la present Junta de Govern Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu 
de constrenyiment. 

TERCER.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....8888....11110000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000001111444488884444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       



IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714001484  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    
1.En l'acta emesa el 21de juny de 2014 hora 09.35 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. I. S.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l'acta "A l’estació de Renfe de Calafell, que efectuado control de venta 
ambulante en la estacion de renfe de Calafell se le interviene al identificado mochila
con manteles para una posible venta ambulante. 24 manteles decorativos…. La persona interessada 
no desitja signar” 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 17 i 19, apartats 1),7) 8)10) tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de
l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix els    "art. 17.1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19.1) i 2) Té caràcter de venda ambulant
la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats. Article 19.7) L'Ajuntament vigilarà
i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar,
com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor,
sense perjudici de les sancions que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor,
Article 19.8) Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà
a la seva
destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la
instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini
màxim de 15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que
s'ha de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució
benèfica, Article 19.10) l'incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es
considerarà falta molt greu”    de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i us dels espais
públics.

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

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



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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr S. I.  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb els 
articles 17 i 19 de l'Ordenança General de Convivencia Ciutadana i Ús dels Espais Públics. 

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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr Sajid Imran en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

6. Notificar el present Decret a la Policia Local.
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IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000710 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. La proposta sancionadora formulada el 30 de març de 2016  per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714000710 que s'ha incoat al Sr. V. G. G. en compliment de la proposta de



Resolució d'aquesta Regidoria el 04 d’abril de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en 
matèria de via pública. 

2.Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3.Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. V. G. G. en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 65.1.a de l'ordenança municipal 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “a la Crta Barcelona (lateral C- 
31) (Mas Mel) el 15/04/2014 a les 04’00 OOMM, art.65 a)causar destroces, sacsejar, trancar (...)
mobiliari urbà (contenidor). La patrulla observa a l’identifica’t com llença a terra un contenidor i
segueixen caminant direcció a Cunit.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que va presentar escrit
d'al·legacions i proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 30 de març de 2016 va ser declarada ferma el 04
d’abril de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat i que no s'hi ha presentat cap
al·legació.

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

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

1. El Sr. V. G. G. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció greu, 
tipificada a l’article 65.1.a de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança 
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta penal.

4. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria sancionadora, 
que, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

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

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



1.- IMPOSAR al Sr. V. G. G. una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposa l’article 65 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. V. G. G. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació 
del present Junta de Govern Local. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment.

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 
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IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000153 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 28/01/2015 hora 14:00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de 
Via Pública que la Sra P. L. R. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta "no tenir l’animal inscrit en el cens municipal, i degudament identificat. La persona 
interessada no ha signat l’acta.” 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 13/05/2015 i amb número  FIP 6155/15 
Persona Requerida: R. P. L.

FFFFeeeettttssss    

1. 28/01/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora R. P. L. per no tenir el seu gos inscrit en el cens municipal, i 
degudament identificat.

2. No consta a l’acte que el requerit hagi presentat documentació de l’animal en  cas d’estar 
empadronat a un altre municipi.

3. La persona titular del gos està encartada en diligències penals 66450/15, per motius diferents 
al precepte denunciat a aquest acta. 

Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient hi consta que en data 16/02/2015 la 
senyora  R. P. L. va tramitar la inscripció al cens d’animals domèstics (RE 2015/5476).    

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    



1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt SEGON
apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea de via
pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 45.4 de
l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.
2.2.2.2. Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:

Article 9Article 9Article 9Article 9    

9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 
Article 47Article 47Article 47Article 47    
47.147.147.147.1.     A I'efecte d'aquesta Ordenança, i d'acord amb la legislació vigent, les infraccions es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus. 
Article 47.4EArticle 47.4EArticle 47.4EArticle 47.4E    
47.4.47.4.47.4.47.4. Són infraccions molt greus: 
A. No tenir l’animal inscrit en el cens municipal, i degudament identificat.
ConclusióConclusióConclusióConclusió
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador la senyora  R. P. L. per 
infracció dels articles 9, 11 i 47.4E de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia 
de Calafell.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, núm. identificatiu microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9, 11 i 47.4E de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  47.4E.  tipificada com a molt greu susceptible de ser sancionada
amb l'import de  fins a 1.000,00-€ en virtut de l’article 49.1.

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

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



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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra. R. P. L. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat 
amb els articles 9,11 i 47.4E de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 

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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sra Raquel Perez López en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, 
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent, 
microxip i rètol identificatiu en el seu domicili. 
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IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000954 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    
1.En l'acta emesa el 13 de maig de 2016 hora 12.20 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. B. J.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l'acta "Al carrer Baixador, 21. Venda ambulant d’aliments peribles.(S’adjunta 
reportatge fotogràfic). Que el Sr Bahlouli no té la llicència administrativa corresponent per exercir la 
venta. Que els aliments peribles en aquest cas, peixos (sardines)  despren una forta olor i un color 
fosc , clars indicadors que no és peix frec i están en mal estat.



Que al estar en aquest estat, els aliments peribles uns 25 Kg es procedeix a abocar-los en un 
contenidor de residus orgànics, seguint protocol actualitzat….La persona interessada no desitja signar 
l’acta.s’informa verbalment, no vol copia" 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 17 i 19, apartats 1),7) 8)10) tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de
l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix els    "art. 17.1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19.1) i 2) Té caràcter de venda ambulant
la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats. Article 19.7) L'Ajuntament vigilarà
i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar,
com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor,
sense perjudici de les sancions que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor,
Article 19.8) Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà
a la seva

cdestrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la 
instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini 
màxim de 15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que 
s'ha de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució 
benèfica, Article 19.10) l'incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la 
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es 
considerarà falta molt greu”    de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i us dels espais 
públics.  

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

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



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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr J. B.  per la realització 
o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal,
de conformitat amb els articles 17 i 19 de l'Ordenança General de Convivencia Ciutadana i Ús dels
Espais Públics.

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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr Jaouad Bahlouli en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

6. Notificar el present Decret a la Policia Local.

1.9. QUALITAT 1.9. QUALITAT 1.9. QUALITAT 1.9. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA VIDA I PROM. ECONÒMICA VIDA I PROM. ECONÒMICA VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.9.1. 1.9.1. 1.9.1. 1.9.1. APROVARAPROVARAPROVARAPROVAR        PREUS PÚBLICS EN RELACIÓ A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA PREUS PÚBLICS EN RELACIÓ A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA PREUS PÚBLICS EN RELACIÓ A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA PREUS PÚBLICS EN RELACIÓ A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA 
LLAR D'INFANTS EL RASCLETLLAR D'INFANTS EL RASCLETLLAR D'INFANTS EL RASCLETLLAR D'INFANTS EL RASCLET       

AQUEST ASSUMPTE QUEDA SOBRE LA TAULA. 

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

3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 



3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER JESUS ANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER JESUS ANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER JESUS ANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER JESUS 
FINS AL CARRER MARE DE DÉU DE LA COVA I PLAÇA CAL CUBANOFINS AL CARRER MARE DE DÉU DE LA COVA I PLAÇA CAL CUBANOFINS AL CARRER MARE DE DÉU DE LA COVA I PLAÇA CAL CUBANOFINS AL CARRER MARE DE DÉU DE LA COVA I PLAÇA CAL CUBANO       

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

Aprovació inicial projecte d’urbanització del carrer Major, carrer Jesús fins al carrer Mare de Déu de la 
Cova i plaça Cal Cubano 

Fets Fets Fets Fets 

Es dóna compte del projecte d’urbanització del carrer Major, carrer Jesús fins carrer Mare de Déu de la 
Cova i plaça Cal Cubano,  redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 
835.519,45€ 

Per resolució de data 22 de juny de 2010 del titular del departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya es va aprovar el projecte d’Intervenció Integral del nucli antic 
de Calafell, on es contempla entre d’altres l’actuació objecte del projecte redactat pels serveis 
municipals abans esmentat. 

Mitjançant acord del ple de la Corporació de data 31 d’octubre de 2012, es va aprovar el pla director 
de la urbanització dels carrers del nucli històric del poble. 

Atès que l'esmenta’t projecte té per objecte, re urbanitzar els carrers descrits en el projecte seguint els 
criteris del pla director i pavimentació amb plataforma única per donar compliment a la normativa 
d’accessibilitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès el que disposa l'art. 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

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: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar inicialment el  projecte d’urbanització del carrer Major, carrer Jesús fins carrer Mare 
de Déu de la Cova i plaça Cal Cubano,  redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per 
contracta de 835.519,45€ 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Sotmetre l'anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies, en el B.O.P., cas de 
no presentar-se al·legacions es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:30, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




