
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/25JGL2016/25JGL2016/25JGL2016/25    

A Calafell, en data 13 de juny de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor  RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA DE NOMENAMENT ADVOCAT DE LPROPOSTA DE NOMENAMENT ADVOCAT DE LPROPOSTA DE NOMENAMENT ADVOCAT DE LPROPOSTA DE NOMENAMENT ADVOCAT DE LA COMPANYIA MAPFRE EN EL A COMPANYIA MAPFRE EN EL A COMPANYIA MAPFRE EN EL A COMPANYIA MAPFRE EN EL 
PPPPROCEDIMENT ABREUJAT 149/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE ROCEDIMENT ABREUJAT 149/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE ROCEDIMENT ABREUJAT 149/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE ROCEDIMENT ABREUJAT 149/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE 
TARRAGONATARRAGONATARRAGONATARRAGONA       

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

Nomenament advocat de la companyia MAPFRE en el procediment abreujat 149/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. La Junta de Govern Local celebrada el dia 30 de maig de 2016, va acordar el nomenament i la 
compareixença de l’advocat de l’Ajuntament en el procediment 149/2016 instat pel senyor 
M. S. G. i Direct Seguros i la remissió de l’expedient administratiu, emplaçant a aquest 

Ajuntament relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per danys al vehicle de la 

part actora.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment cal procedir al nomenament de l’advocat de la 
companyia asseguradora MAPFRE 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 representació de la companyia MAPFRE en el següent

recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 149/2016 interposat per M. S. G. i Direct Seguros,  i que es 

segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona. 

2. Designar com a lletrada designada per la companyia MAPFRE, a la senyora Marta Abella en el

procediment abreujat 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

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI 
135/2016135/2016135/2016135/2016       

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

Nomenament advocat i procurador en el Recurs Ordinari 135/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la remissió 
de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al Recurs Ordinari 
núm. 135/2016 instat pel Sr. O. R. P. contra la desestimació per silenci administratiu de 

la reclamació de Responsabilitat Patrimonial en  data 9 d’abril de 2015.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.



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

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

• Recurs Ordinari Núm. 135/2016 interposat per O. R. P.  i que es segueix davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu 1 Tarragona. 

2. Designar com a lletrada a la Sra. Marta Abella i com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa

Martínez Bastida,  en el Recurs Ordinari  núm. 135/2016, 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 1 de Tarragona

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA D'APROPROPOSTA D'APROPROPOSTA D'APROPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 90/2016VACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 90/2016VACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 90/2016VACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 90/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
Número d’expedient: 90/2016  
Interessat: GRUPO NEST DE PROMOCION DE SUELO URBANIZABLE, SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 18 de maig de 2016, l’empresa GRUPO NEST DE PROMOCION DE SUELO
URBANIZABLE, SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 90/2016  per
l’execució de l’ARRANJAMENT DE FAÇANA DEGUT A FILTRACIONS D'AIGUA al c/ Salvador
Espriu, 1-3 de Calafell.

2222---- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez
Martínez ha emès informe favorable en data 26 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i
del que es desprèn: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de
propietat i sens perpropietat i sens perpropietat i sens perpropietat i sens perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb lesjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb lesjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb lesjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les
determinacions urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativadeterminacions urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativadeterminacions urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativadeterminacions urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa
urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:
En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials deEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials deEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials deEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de

construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al
dedededepartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenançapartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenançapartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenançapartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança
fiscal núm. 2.2.8.fiscal núm. 2.2.8.fiscal núm. 2.2.8.fiscal núm. 2.2.8.””””

3- Vist l’informe jurídic, de data 26 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 GRUPO NEST DE PROMOCION DE SUELO URBANIZABLE, SL  la llicència
d'obres menors Exp. Núm.  90/2016  per l’execució de l’ARRANJAMENT DE FAÇANA DEGUT
A FILTRACIONS D'AIGUA al c/ Salvador Espriu, 1-3 de Calafell  subjecte a les condicions
especials requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 26 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'EXECUCIÓ NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ 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.----    Període comprès entre el dia 1 d’aPeríode comprès entre el dia 1 d’aPeríode comprès entre el dia 1 d’aPeríode comprès entre el dia 1 d’agost i gost i gost i gost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 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. 1.1.1.1.---- 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....2222....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33333333////2222000011112222 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 14/2016  
TITULAR: O. S. P. 



DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: EXECUCIÓ DE GARATGE I LEGALITZACIÓ DE TRASTER AV. MARCA 
HISPANICA, 136 DE SEGUR DE CALAFELL 

FetsFetsFetsFets    

1- Vista la instància presentada pel Sr. O. S. P., en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    1111....555500000000,,,,00000000    que va dipositar en concepte d'ocupació de via 
pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    33333333////2222000011112222, per a la construcció 
de CONSTRUCCIÓ GARATGE I LEGALITZACIÓ TRASTER a l’Av. Marca Hispànica de Segur 
de Dalt, Calafell.

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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta pel Sr. OOOO.    SSSSYYY.    PPPPIII.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de    1111....555500000000,,,,00000000    €€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
33333333////2222000011112222

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

1111....2222....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    DDDD''''UUUUNNNN    DDDDEEEESSSSPPPPAAAATTTTXXXX    AAAA    
HHHHAAAABBBBIIIITTTTAAAATTTTGGGGEEEE    AAAALLLL    CCCCLLLLOOOOSSSS    DDDDEEEELLLL    BBBBEEEECCCCOOOO,,,,    2222    IIII    RRRRBBBBLLLLAAAA....    MMMMNNNN....    JJJJAAAAUUUUMMMMEEEE    TTTTOOOOBBBBEEEELLLLLLLLAAAA,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 

Sol·licitud de canvi d’ús d’un despatx (despatx 3) a habitatge, a la finca que es troba ubicada al carrer 
Clos del Beco i rambla de Mossèn Jaume Tobella de Calafell. 

FFFFeeeettttssss 

1. En data 5 d’abril de 2016, el senyor P. J. R. L., actuant en representació del
senyor J. L. P. M., va sol·licitar canvi d’ús d’un despatx a habitatge. L’entitat per a la qual se 
sol·licita el canvi d’ús de despatx a habitatge és el despatx 3 de planta baixa accedint des del 
carrer Clos del Beco o bé el despatx tres de planta primera accedint des de la rambla de Mossèn 
Jaume Tobella. Aquesta entitat té la següent referència cadastral: UTM xxx.



2. La finca que conté l’entitat objecte del canvi d’ús té dues façanes oposades que donen front a 
dos carrers de la xarxa municipal.  Una, orientada a sud-oest , dona front a la rambla de  Mossèn 
Jaume Tobella i està assenyalada amb el núm. , i, l’altre,orientada a nord-est, dona front al carrer 
de Clos del Beco i està assenyalada amb el núm. . Aquests dos carrers tenen cotes rasants 
diferents, de manera que la cota de  la Rambla del Mossèn Jaume Tobella està situada  a una 
planta per sota de la corresponent al carrer de Clos del Beco i en conseqüència la planta 
baixa del carrer de Clos del Beco es correspon amb la planta primera de la Rambla de Mossèn 
Jaume Tobella. Aquesta configuració de carrers així com l’ordenació prevista en el PERI Clos del 
Beco determina la forma de l’edifici, el qual s’organitza en dos blocs que s’alineen un a cada 
carrer i formant un pati d’illa al mig.

3. Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, de data 10 de maig de 2016, el qual 
s’adjunta a l’expedient.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. La normativa 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.

2. La ubicació de la fica que conté l’entitat objecte de la sol·licitud es troba regulada pel POUM
de Calafell com a zona OD d’ordenació d’alta densitat, eixample dens (clau ED) i els usos
permesos són els següents: l’ús principal és el d’habitatge, l’ús complementari és el
d’aparcament, i els usos compatibles són: ús hoteler, ús comercial, ús d’oficines i serveis, ús
administratiu i serveis, ús sanitari-assistencial, ús docent, ús sociocultural, ús recreatiu vinculat
a la restauració, ús recreatiu vinculat a l’espectacle, ús recreatiu vinculat a la música i el joc, i
ús industrial d’impacte baix, tipus I.

3. La superfície construïda total de l’edificació, segons dades del projecte presentat, és de
3.070,10m2.

4. La normativa urbanística per aquesta zona estableix que la densitat màxima permesa és d’un
habitatge per cada 100m2 residencials reals o possibles.

5. La superfície construïda màxima residencial possible permesa per la normativa del POUM en
aquesta parcel·la és de 2.385,12m2.

6. L’aplicació del paràmetre urbanístic d’edificabilitat del POUM sobre aquesta finca li assigna,
per la seva superfície residencial possible, una densitat màxima de 2.385,12m2 / 100m2 = 23232323
habitatgeshabitatgeshabitatgeshabitatges.

7. Inicialment, d’acord amb la llicència d’obres majors inicial, a la finca n’hi havia 14 habitatges, 2
locals comercial i 6 despatxos. Posteriorment, el 28 de setembre de 2012 mitjançant decret de
la Regidoria d’Urbanisme núm. 2012/3.932, es va aprovar el canvi d’ús d’ 1 local i 4 despatxos
en 5 habitatges.

8. Per tant, en l’actualitat existeixen 19 habitatges en total. Es pretén ara convertir en habitatge
el despatx 3, la qual cosa fa que el número total d’habitatges resultants després d’aquest
canvi d’ús sigui de 20 habitatges20 habitatges20 habitatges20 habitatges, inferior al número màxim de 23 habitatges que permet la



normativa del POUM, per tant és possible l’augment del número d’habitatges en aquest 
edifici.  

9. L’habitatge resultant del canvi d’ús del despatx 3 compleix el Decret 141/2012, de 30 d’octubre,
pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat.

10. Per convertir físicament el despatx 3 en habitatge s’ha d’obtenir la corresponent llicència
municipal d’obres per l’execució de les modificacions interiors. Caldrà, així mateix, justificar el
compliment de la dotació mínima d’aparcament pel nou habitatge en els termes i l’extensió que
estableix la normativa del urbanística del POUM (articles 166 i 167 de la normativa del POUM).

11. 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- Atorgar a José Luís Piqueras Martín llicència urbanística de canvi d’ús del despatx 3 a habitatge 
de la finca ubicada al c/ Clos del Beco i Rbla. Mn. Jaume Tobella. El nou ús previst i el número 
d’habitatges resultants ééééssss    ppppeeeerrrrmmmmèèèèssss, compleix la normativa del POUM de Calafell a la zona.

2- Notificar la present resolució a l’interessat. 

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 108/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 108/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 108/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 108/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 108/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 24 DE MAIG DE 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 108/2016  per l’execució de OBERTURA D'UNA
CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 10 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’1 RAMAL
PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL C/ DELS GEGANTS PERE I CARME OBRA PEL  C/ HOSTAL
URB. EL VILARENC.NÚM. REF. 150488TRC SH de Calafell.

2222---- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon ha
emès informe favorable en data 7 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient amb els
següents condicionats:

“- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per
tècnic competent i visat si s’escau.
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.



- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven
abans d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball
no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cm. més d’amplada a cada
costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els
30 cm. d’asfalt es realitzarà només per un costat.
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització
de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel
peticionari de les obres.
- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no
interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats
corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les
obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud
caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord
amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.”

3- Vist l’informe jurídic, de data 7 de juny 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.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A,  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  108/2016  per l’execució d’OBERTURA D'UNA CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE
10 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL C/
DELS GEGANTS PERE I CARME OBRA PEL  C/ HOSTAL URB. EL VILARENC.NÚM. REF.
150488TRC SH de Calafell,  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de
l'enginyer tècnic municipal, 7 de juny de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents
condicions generals:

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



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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



com les obres menors (excepte les descrites en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la 
Policia Local, en la qual es faci constar la producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o 
polseguera, es procedirà a l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no 
podran ésser iniciats i els ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà 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. 1.1.1.1.---- 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.

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SINDICAT PER APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SINDICAT PER APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SINDICAT PER APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SINDICAT PER 
ÈSSER DESTINAT A BIBLIOTECAÈSSER DESTINAT A BIBLIOTECAÈSSER DESTINAT A BIBLIOTECAÈSSER DESTINAT A BIBLIOTECA       

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

Aprovació inicial projecte d’adequació i ampliació de l’edifici Sindicat per ser destinat a Biblioteca    

Fets  Fets  Fets  Fets      

Es dóna compte del projecte d’adequació i ampliació de l’edifici Sindicat per ser destinat a Biblioteca, 
situat al c/ Marquès de Samà 6-8, cantonada c/ Jesús,  per ser destinat a Biblioteca, redactat pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 1.823.000€ 

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 les actuacions 3.3.01.01 Adequació Edifici Sindicat i 
3.3.02.01 Ampliació Centre Cívic Sindicat. 

El ple de la Corporació de data 7 de març de 2016, va acordar la modificació i ampliació del termini 
d’execució del projecte d’Intervenció integral del nucli antic de Calafell. La modificació acordada 
preveu el canvi d’ús de les actuacions 3.3.01.01 i 3.3.02.01 que fan referència a l’edifici Sindicat, per 
donar cabuda a la nova biblioteca municipal. 



Atès que l'esmenta’t projecte té per objecte adequar l’actual edifici existent a la normativa del mapa 
de lectura de Catalunya per acollir una biblioteca estàndard. 

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’adequació i ampliació de l’edifici Sindicat per ser destinat a 
Biblioteca, situat al c/ Marquès de Samà 6-8, cantonada c/ Jesús,  per ser destinat a Biblioteca, redactat 
pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 1.823.000€ 

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. 

1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RIONAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RIONAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RIONAPROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 

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

Aprovació inicial projecte bàsic de la Rehabilitació de la Masia Cal Rion    

Fets  Fets  Fets  Fets      

Es dóna compte del projecte bàsic de Rehabilitació de la Masia Cal Rion, situada al c/ Principal 40 
cantonada c/ Josep Barges i Barba de Calafell, per a ser destinat a equipament sociocultural redactat 
pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 1.272.819,63€ 

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 3.3.03.01 Rehabilitació Masia Cal Rion. 

El ple de la Corporació de data 7 de març de 2016, va acordar la modificació i ampliació del termini 
d’execució del projecte d’Intervenció integral del nucli antic de Calafell. La modificació acordada 
preveu el canvi d’ús de l’actuació 3.3.03.01 Rehabilitació Masia Cal Rion per acollir el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones. 

El projecte bàsic té per objecte la rehabilitació de la Masia i poder utilitzar-la com a equipament 
sociocultural al servei del municipi i també de la comarca ja que es preveu la instal·lació de serveis 
comarcals. 

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: 



PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- Aprovar inicialment el projecte bàsic de Rehabilitació de la Masia Cal Rion, situada al c/ 
Principal 40 cantonada c/ Josep Barges i Barba de Calafell, per a ser destinat a equipament 
sociocultural redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 
1.272.819,63€ 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.- 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. 

1111....2222....7777....    IIIINNNNIIIICCCCIIII    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAALLLL    CCCCAAAAMMMMIIII    
DDDDEEEE    MMMMAAAASSSS    DDDD''''EEEENNNN    VVVVIIIIVVVVEEEESSSS    SSSS////NNNN    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    SSSSOOOOCCCCIIIIEEEETTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAAÇÇÇÇAAAADDDDOOOORRRRSSSS    DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Inici expedient de resolució llicència ús privatiu local municipal situat la camí de Mas d’en Vives s/n, 
formulada per la Societat de Caçadors de Calafell 

FFFFeeeettttssss    

En data 19 de maig de 2016 (RE 2016/17655), el Sr. F. P. P., en nom i represnetació de l’Associació 
de Caçadors de Calafell, entitat privada i sense ànim de lucre, inscrita amb el núm. 3925 del 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i amb el núm. 6 del registre de 
l’Ajuntament de Calafell, ha sol·licitat la cessió del local municipal situat la cami Mas d’En Vives, s/n de 
Calafell per poder reunir-se els membres de l’associació. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals que diposa:  

“57.2 L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta 
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de 
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a 
indemnització, si s'escau.” 

D’acord amb l’article 63 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals que diposa:  

“Quan se sol·liciti fer una ocupació de béns de domini públic de forma privativa, i d'acord amb 
la naturalesa del bé o compatible amb aquest, s'ha de presentar una memòria explicativa de la 
seva utilització i dels seus fins.” 

D’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú que disposa que:  

“Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article anterior i els exigits, si 
s’escau, per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en el termini 
de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, 



 

 

es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els 
termes preveu l’article 42.”  

 
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.---- Iniciar expedient per a la resolució de la sol·licitud de llicència d’ús privatiu del local municipal situat 
al Camí d’En Vives, s/n de Calafell, formulada per la Societat de Caçadors de Calafell. 
 
2.2.2.2.---- Requerir a la societat de Caçadors de Calafell per tal que, en el termini de quinze (15) dies, esmeni 
les deficiències detectades la seva sol·licitud de llicència d’ús privatiu i aporti la següent documentació: 
 

 * Memòria explicativa de la utilització i els seus fins, d’acord amb l’article 63 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals 
 

3.3.3.3.---- Advertir a la interessada que, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
en el cas de no esmenar la seva sol·licitud, o no presentar la documentació requerida, o presentar-la 
fora del termini esmentat, se’l tindrà per desistit de la seva petició de llicència d’obres, prèvia resolució 
que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de l’esmentada llei. 
 
4.4.4.4.---- Disposar, una vegada esmenada la documentació per la interessada, s’emetin els corresponents 
informes tècnics i jurídics sobre dita sol·licitud. 
 
5.5.5.5.---- Notificar la present resolució a la interessada. 
  
 
1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. APROVACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA APROVACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA APROVACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA APROVACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
23/05/2016, D'APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ DE L’ANTIC CLUB DE 23/05/2016, D'APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ DE L’ANTIC CLUB DE 23/05/2016, D'APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ DE L’ANTIC CLUB DE 23/05/2016, D'APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ DE L’ANTIC CLUB DE 
TENNIS BONAVISTA PER A LA UBICACIÓ D’UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE TENNIS BONAVISTA PER A LA UBICACIÓ D’UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE TENNIS BONAVISTA PER A LA UBICACIÓ D’UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE TENNIS BONAVISTA PER A LA UBICACIÓ D’UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I JARDINERIA I JARDINERIA I JARDINERIA I 
FLORISTERIAFLORISTERIAFLORISTERIAFLORISTERIA    
    
FetsFetsFetsFets    
 
La Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2016, va acordar l’aprovació de la certificació d’obres 
núm. 1, i la corresponent factura, relativa al projecte d’Adequació de l’Antic Club de Tennis Bonavista 
per a la ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de Jardineria i Floristeria, presentada per l’empresa 
adjudicatària BECSA,SAU, per un import de 53.174,54 
 
Atès que existeix un error en la transcripció pel que fa al núm d’informe d’Intervenció i proposta de 
despesa. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
Vist que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser rectificat per 
l'Administració en qualsevo moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa 
l'article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA). 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda: 
 
 



 

 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Rectificar d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRJPA, com error material i de fet 
l'error de transcripció el número d’informe d’Intervenció i proposta de despesa sent el correcte: 
informe d’intervenció 974/15, PD 1759 i 1771. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Notificar aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció. 
 
 
1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CADASTRECADASTRECADASTRECADASTRE 
    
1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA RÚSTICA DE L’EXERCICI 2016NATURALESA RÚSTICA DE L’EXERCICI 2016NATURALESA RÚSTICA DE L’EXERCICI 2016NATURALESA RÚSTICA DE L’EXERCICI 2016       
 
Es dona compte mitjançant el decret 1646/2016, de data 1 de juny de 2016, de l’aprovació anual de 
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica de l’exercici 2016, el qual es transcriu literalment: 
 
DECRET NÚM 1646/2016DECRET NÚM 1646/2016DECRET NÚM 1646/2016DECRET NÚM 1646/2016    
    
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Expedient 2066/2016, relatiu a la resolució d’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Rústica de l’exercici 2016. 
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. Resultant que el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació 
d’expedient per a l’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. 
 
2. Resultant que s’ha rebut de la Direcció General del Cadastre el padró cadastral i la resta de 
documents expressius de les seves variacions. 
 
3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics. 
 
4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
5. Vist l’informe del director de Serveis Econòmics. 
 
6. Vist l’informe proposta de la responsable del Departament de Cadastre. 
 
Fonaments del dretFonaments del dretFonaments del dretFonaments del dret    
 
1. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL). 

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

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

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



Per tant, resolc: 

1.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l’exercici 
2016 que ascendeix a un total de 954,25 euros, i compta amb un total de 75 registres. 

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

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

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

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

6.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

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

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

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

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 DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE 
JUNY DE 2016JUNY DE 2016JUNY DE 2016JUNY DE 2016       

FetsFetsFetsFets    

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

GRUP TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 

TRIENNIS 
DATA NOU 

TRIENNI 
NOU  

TRIENNI DATA  EFECTES 
ANTIGUITAT 
MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS 

C2 R. O., M. R. 02/05/1983 02/05/2016 11 01/06/2016 198,88 11 de C2 

C2 D. F., D. 05/05/2007 05/05/2016 3 01/06/2016 54,24 3 de C2 

C1 S. O., M. 05/05/2007 05/05/2016 3 01/06/2016 71,24 1 de C2 + 2 de C1 

C1 A. C., J.  (agent policia 
local) 

06/05/1986 06/05/2016 10 01/06/2016 206,30 
7 de C2 + 3 de C1    
(aplicació Llei 3/2015) 

C2 O. O., V. 11/05/2007 11/05/2016 3 01/06/2016 54,24 3 de C2 

C2 U. F., M. 12/05/1992 12/05/2016 8 01/06/2016 144,64 8 de C2 

C2 H. C., I. 19/05/2004 19/05/2016 4 01/06/2016 72,32 4 de C2 



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

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0205, de 3 de juny de 2016, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

«Setena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA CORRESPONENT A TREBALL ALS BARRIS 20CATALUNYA CORRESPONENT A TREBALL ALS BARRIS 20CATALUNYA CORRESPONENT A TREBALL ALS BARRIS 20CATALUNYA CORRESPONENT A TREBALL ALS BARRIS 2015, EXPEDIENT TTB15, EXPEDIENT TTB15, EXPEDIENT TTB15, EXPEDIENT TTB----088/15, 088/15, 088/15, 088/15, 
PROGRAMA CASA D’OFICISPROGRAMA CASA D’OFICISPROGRAMA CASA D’OFICISPROGRAMA CASA D’OFICIS       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems,
contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora
Mercedes Aguilera García, dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2015, Programa C, amb número
d’expedient TTB-088/15, i que formaria part del personal d’estructura de la Casa d’Oficis Eco-
manteniment d’espais comunitaris, amb aquest detall:



Lloc de treball: Directora 
Grup de Cotització: 02 
Jornada a aplicar: 75% 
Període: del 30 de desembre de 2015 fins el 29 de desembre de 2016 
Horari: de dilluns a dijous de 9:30 a 16 hores i divendres de 9:30 a 11:38 hores 

2. El 2 de juny de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe el qual exposa la necessitat de modificar el contracte de la senyora Mercedes Aguilera
García a petició de la interessada per motius de conciliació amb la vida familiar, i donat que la
modificació no afecta la qualitat del servei, proposa la modificació del contracte amb la següent
distribució horària:

a) Del 6 al 23 de juny de 2016: dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 14:38 hores i dijous i divendres
de 9 a 14:37 hores

b) Del 24 de juny a l’11 de setembre de 2016: de dilluns a dijous de 9 a 14:50 hores i divendres
de 9 a 13:48 hores

c) Del 12 de setembre al 29 de desembre de 2016: de dilluns a dijous de 9:30 a 16 hores i
divendres de 9:30 a 11:38 hores

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0211/2016/RH/CG, de data 8 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

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

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

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.



8. Article 21.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant
aquesta limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no
estructural.

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

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

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

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

1. Modificar la distribució horària del contracte a subscriure amb la senyora Mercedes Aguilera
García, com a directora, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya dins del
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte
Treball als barris 2015, Programa C, amb número d’expedient TTB-088/15, i que forma part del
personal d’estructura de la Casa d’Oficis Eco-manteniment d’espais comunitaris, en el següent
sentit:

a) Del 6 al 23 de juny de 2016: dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 14:38 hores i dijous i divendres
de 9 a 14:37 hores

b) Del 24 de juny a l’11 de setembre de 2016: de dilluns a dijous de 9 a 14:50 hores i divendres
de 9 a 13:48 hores

c) Del 12 de setembre al 29 de desembre de 2016: de dilluns a dijous de 9:30 a 16 hores i
divendres de 9:30 a 11:38 hores

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

1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. PROPOSTA D'APROVACIPROPOSTA D'APROVACIPROPOSTA D'APROVACIPROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE Ó DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE Ó DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE Ó DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE 
LES  FACTURES 3, 4, 5, 6 i 7 CORRESPONENTS A SANEJAMENT.LES  FACTURES 3, 4, 5, 6 i 7 CORRESPONENTS A SANEJAMENT.LES  FACTURES 3, 4, 5, 6 i 7 CORRESPONENTS A SANEJAMENT.LES  FACTURES 3, 4, 5, 6 i 7 CORRESPONENTS A SANEJAMENT.       

FetsFetsFetsFets    



1. El 4 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar acceptar l’atribució provisional de
recursos pel 2016, atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte de despeses directes i
indirectes del Sistema de Sanejament de Calafell, del 85% de l’import atribuït per aquest concepte
l’any 2015 fins a la resolució definitiva. Codi expedient AF150000256, import 684.746,05 (més IVA).

2.2.2.2. Entre el 26 i el 30 de maig, l’ACA notifica al Departament de Medi Ambient els codis d’autorització
per poder facturar els següents conceptes::::

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

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

IMPORT € IMPORT € IMPORT € IMPORT € 
IVAIVAIVAIVA    

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

3333    
Prestació servei de 
sanejament gener 2016 5000005640 AF15000256 54.497,99 

 5.449,80  59.947,79 

4444    
Prestació servei de 
sanejament febrer 2016 5000005641 AF15000256 51.140,08 

 5.114,01  56.254,09 

5555    
Prestació servei de 
sanejament març 2016 5000005642 AF15000256 58.166,21 

 5.816,62  63.982,83 

6666    
Prestació servei de 
sanejament abril 2016 5000005668 AF15000256 58.268,79 

 5.826,88  64.095,67 

7777    
Despeses indirectes. 
Despeses salarials personal 5000014928 AF15000005 41.997,25 

 8.819,42  50.816,67 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    
264.070,32 264.070,32 264.070,32 264.070,32 

    31.026,73 31.026,73 31.026,73 31.026,73     295.097,05 295.097,05 295.097,05 295.097,05 

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 € IMPORT € IMPORT € IMPORT € 
IVAIVAIVAIVA    

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

3333    
Prestació servei de sanejament 
gener 2016 5000005640 AF15000256 54.497,99 

 5.449,80  59.947,79 

4444    
Prestació servei de sanejament 
febrer 2016 5000005641 AF15000256 51.140,08 

 5.114,01  56.254,09 

5555    
Prestació servei de sanejament 
març 2016 5000005642 AF15000256 58.166,21 

 5.816,62  63.982,83 

6666    
Prestació servei de sanejament 
abril 2016 5000005668 AF15000256 58.268,79 

 5.826,88  64.095,67 

7777    
Despeses indirectes. Despeses 
salarials personal 5000014928 AF15000005 41.997,25 

 8.819,42  50.816,67 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    
264.070,32 264.070,32 264.070,32 264.070,32 

    31.026,73 31.026,73 31.026,73 31.026,73     295.097,05 295.097,05 295.097,05 295.097,05 



2. Notificar als departaments d’intervenció i tresoreria.

1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 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 
LA FACTURA NÚM. 8  CORRESPONENT A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000277LA FACTURA NÚM. 8  CORRESPONENT A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000277LA FACTURA NÚM. 8  CORRESPONENT A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000277LA FACTURA NÚM. 8  CORRESPONENT A MILLORES. CODI EXPEDIENT AF15000277    

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar acceptar l’atribució rebuda per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), codi expedient AF15000277, en concepte de millores per import
31.248, 51 euros (més IVA).

2.2.2.2. El 7 de juny , l’ACA notifica al Departament de Medi Ambient el codi d’autorització per facturar el
següent concepte:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    CODI AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓ    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA (IVA (IVA (IVA 
EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)    

IMPORT € IMPORT € IMPORT € IMPORT € 
IVAIVAIVAIVA    

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

8888    
Reparació emissari EB 
l’Estació.  50000152247 AF15000277 

18.818.40 3.951,86 22.770,26 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    18.818.4018.818.4018.818.4018.818.40    3.951,863.951,863.951,863.951,86    22.770,2622.770,2622.770,2622.770,26    

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 AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓCODI AUTORITZACIÓ    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT €€€€    
    (IVA (IVA (IVA (IVA 
EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)    

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

8888    
Reparació emissari EB 
l’Estació.  50000152247 AF15000277 

18.818.40 3.951,86 22.770,26 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    18.818.4018.818.4018.818.4018.818.40    3.951,863.951,863.951,863.951,86    22.770,2622.770,2622.770,2622.770,26    

2. Notificar als departaments d’intervenció i tresoreria.



1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. APROVACIÓ PD 1180 i 1199 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I APROVACIÓ PD 1180 i 1199 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I APROVACIÓ PD 1180 i 1199 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I APROVACIÓ PD 1180 i 1199 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
REPARACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS JUNY 2016----MAIG 2017MAIG 2017MAIG 2017MAIG 2017       

FetsFetsFetsFets    

1. Aquest Ajuntament vol contractar de manteniment i reparació de desfibril·ladors durant els mesos
de juny de l’any en curs fins el maig del 2017.

2. El preu ascendeix a la quantitat de 8.015,84 euros IVA inclòs per l’any 2016 i 5.725,60 euros IVA
inclòs per l’any 2017, a raó de 1.145,12€ mensuals.

3. Els serveis tècnics han emès informe justificatiu de la despesa i dels serveis a prestar,  que s’inclou a
l’expedient.

4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 0558_16  de data 3 de juny de 2016 sobre l’existència
de consignació pressupostària.

5. La secretària ha emès informe.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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).

2. 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.

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

4. 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 - MEDI AMBIENT i per unanimitat acorda: 

1. Contractar a l’empresa CARDIAC FUTURE, SL , amb  NIF B 6593108  la contractació del
manteniment i reparació de desfibril·ladors durant els mesos de juny de l’any en curs fins el maig del
2017.

2. Aprovar la proposta de despesa núm. 1180/16 , per import de 8.015,84€  euros per l’any  i la pd
1199/16 per import de 5.725,60 euros  IVA inclòs per l’any 2017.

3. Adquirir el compromís d’incloure al pressupost de l’any 2017 l’import corresponent a l’anualitat
prevista.



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.

1.6. MEDI AMBIENT I 1.6. MEDI AMBIENT I 1.6. MEDI AMBIENT I 1.6. MEDI AMBIENT I SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA NO AUTORITZAR MÚSICA DE FONS AMBIENTAL RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA NO AUTORITZAR MÚSICA DE FONS AMBIENTAL RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA NO AUTORITZAR MÚSICA DE FONS AMBIENTAL RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA NO AUTORITZAR MÚSICA DE FONS AMBIENTAL 
AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR EL 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-004/2016  
ACM-009/1990        
Restabliment de Legalitat 
Lourdes Taulé Benas    
Bar    
Espit Chupitos 
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. 2015/39091 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. C. P. R.

3.De les dades extretes del limitador s’extreu la conclusió que l’activitat no dóna compliment a l’art. 
11 de l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi atès que no disposa de 
l’aïllament mínim necessari per tal de poder disposar de música de fons ambiental.

4.El 13 de novembre de 2015, la Sra. Raquel Bejarano emet acta d’inspecció núm. 08/2015 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 i on fa constar que l’activitat disposa d’un equip d’aire condicionat 
on la unitat exterior es troba ubicada a la façana exterior del local. 



5. En data 22 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local acorda incoar restabliment de legalitat 
contra la senyora L. T. B. titular de l’activitat de bar amb nom comercial Spit Chupitos ubicada al 
carrer Monturiol, 29, ja que aquesta activitat està incomplint l’art. 20 i l’art. 11 de l’ordenança 
reguladora de sorolls i vibracions, mitjançant el qual s’atorga a la senyora L. T. B. un termini de 20 
dies a comptar de l’endemà del finiment del període d’al·legacions per dur a terme les següents 
accions:

a) Treure la unitat exterior de l’aire condicionat de la façana de l’edifici amb l’objectiu de donar 
compliment a l’art. 20 de l’ordenança de sorolls.

b) Millorar l’aïllament acústic del local per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un Dnt, A 
mínim de 66 dB(A) i un aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB, en cas que vulgui disposar de 
música de fons ambiental.

c) Presentar un estudi d’aïllament acústic a soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més 
sensible, realitzat per tècnic competent o per part d’una entitat d’inspecció i control 
degudament acreditada per la Generalitat amb l’objectiu de donar compliment de 
l’art. 11 de l’ordenança de sorolls.

6. La titularitat ha procedit a treure la unitat exterior de l’aire condicionat de la façana de l’edifici 
donant compliment a l’art. 20 de l’ordenança de sorolls.

7. A data d’avui la titularitat no ha presentat cap document que justifiqui la millora de l’aïllament 
acústic del local per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un Dnt, A mínim de 66 dB(A) i un 
aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB, no donant compliment al requerit a l’acord de JGL del dia 22 de 
febrer de 2016 i per tant el bar amb nom comercial Spit Chupitos ubicat al carrer Monturiol no 
podrà disposar de música de fons ambiental.  No obstant això, si ha procedit a treure la unitat exterior 
de l’aire condicionat de la façana de l’edifici donant compliment a l’art. 20 de l’ordenança de sorolls. 

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. Atribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia en la

Junta de Govern Local.

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

1. NNNNoooo    aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaarrrr    a la senyora L. T. B. en qualitat de titular del    bar amb nom comercial Espit 

Chupitos, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, a disposar de música de fons ambiental, ja que el 

local no compleix amb els requisits tècnics d’aïllament necessaris per disposar de música de fons 

ambiental.

2. RRRReeeeqqqquuuueeeerrrriiiirrrr    a la policia local que realitzi tots els controls necessaris per assegurar que no es 
desobeeixi aquesta prohibició, ja que el bar Spit Chupitos  NO disposa d’autorització per posar 



música de fons ambiental, i en cas de comprovar que s’incompleix aquesta prohibició procedeixi 

al precinte dels equips reproductors de música.  

3.3.3.3. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a la interessada i a la policia local.

1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. RESTARESTARESTARESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI BLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI BLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI BLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI 
MEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTELMEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTELMEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTELMEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL       

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

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

RB_UFA_007_2016        
ACM-021/1985 
Amaia Daza Aristi 
Hotel Canada 
Av. Mossèn Jaume Soler 
5194/2016-12677/2016-18390/2016 

FetsFetsFetsFets    

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

2. En data 24 de febrer de 2016 s’emet informe tècnic el qual proposa no autoritzar la utilització 
de música i megafonia per l’animació dels clients als jardins exteriors ni a l’interior de l’hotel, 
considerades com a activitats complementàries de l’hotel, fins que no s’hagi instal·lat un 
limitador-enregistrador d’acord amb l’art 11 de l’ordenança de soroll i vibracions per tal de 
garantir que no es sobrepassen els nivells màxims d’immissió sonora en ambient exterior 
permesos per la normativa vigent. 

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

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

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



3. En data 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local acorda NO autoritzar l’ús de música ni 
megafonia per a l’animació del clients ni a la terrassa o jardins exteriors ni a l’interior de 
l’hotel, considerades aquestes com activitats complementàries de l’hotel, fins que no s’hagi 
instal·lat un limitador-enregistrador d’acord amb l’art 11 de l’ordenança de soroll i vibracions 
que garanteixi que no se sobrepassen els nivells màxims d’immissió sonora en ambient exterior 
per la normativa vigent.

4. En data 12 d’abril de 2016 (REG 2016/12677) la Sra. A. D. A. presenta un certificat de 
reparació i col·locació d’un limitador de data 31 de març de 2016 emès per l’empresa 
IMASON TARRACO S.L, el qual no està signat per cap tècnic i on l’empresa  certifica el 
següent:

• He realitzat les tasques de reparació, verificació i connexió del limitador propietat del client 
Hotel Canada Palace de Calafell fent constar en aquest documents que l’aparell ja 
compleix amb les tasques de limitació de dB, de l’aparell DX0-24 per evitar contaminació 
acústica.

• L’empresa una vegada instal·lat informa que s’ha de passar la certificació ECA, mitjançant 
la fitxa 06 de medicions acústiques, per part del organisme oficial i complir amb la 
normativa establerta per l’ajuntament de Calafell, a l’annex 9 i l’art 11 de l’ordenança 
municipal de sorolls i les vibracions.

5. Un cop analitzada la documentació presentada per part de la titularitat es comprova que 
aquesta no dona compliment amb l’informe tècnic emès de data 24 de febrer de 2016 on 
s’estableix que en cas de realitzar la instal·lació del limitador-enregistrador caldrà aportar la 
següent documentació tècnica justificativa:

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

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

6. En data 24 de maig de 2016 (RGE. 2016/18390) la Sra. A. D. A. presenta la factura de 
compra del limitador enregistrador i el contracte de manteniment amb l’empresa IMASON 
TARRACO S.L.

7. Vist l’informe de data 2 de juny de 2016 emès per l’enginyer municipal mitjançant el qual es 
posa de manifest que la documentació presentada per la titularitat amb RGE. 2016/18390 no 
dóna compliment amb els requeriments de l’informe tècnic emès de data 24 de febrer de 
2016. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. Ordenança reguladora de sorolls.

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

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

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

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

1.DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr    la petició (RGE.18390/2016) formulada per la senyora A. D. A. en 
representació de Hotel Canadà Palace, on sol·licita autorització per posar música i megafonia a 
l’hotel Canadà Palace ubicat a l’avinguda Mossèn Jaume Soler de Calafell ja que no la 
documentació presentada no dona compliment amb el que requereix l’informe emès pel 
tècnic de data 24 de febrer de 2016 on s’estableix que en cas de realitzar la instal·lació del 
limitador-enregistrador caldrà aportar la següent documentació tècnica justificativa:

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



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

2. Ratificar2. Ratificar2. Ratificar2. Ratificar  la No autorització de l’ús de música ni megafonia per a l’animació dels clients ni a la
terrassa o jardins exteriors ni a l’interior de l’hotel, considerades aquestes com a activitats
complementàries de l’hotel, fins que no s’hagi instal·lat un limitador - enregistrador d’acord amb l’art.
11 de l’ordenança de soroll i vibracions que garanteixi que no se sobrepassen els nivells màxims
d’immissió sonora en ambient exterior permesos per la normativa vigent presentada i es  doni
compliment amb el que requereix l’informe emès pel tècnic de data 24 de febrer de 2016 .

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

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

1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DESISTIMENT AL•LEGACIONS I ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DESISTIMENT AL•LEGACIONS I ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DESISTIMENT AL•LEGACIONS I ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DESISTIMENT AL•LEGACIONS I ORDRE DE 
TANCAMENT DE L’ACTIVITATTANCAMENT DE L’ACTIVITATTANCAMENT DE L’ACTIVITATTANCAMENT DE L’ACTIVITAT       

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
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-001/2016  
Restabliment de Legalitat 
Lidia Sánchez Rasero    
Activitat Professional de Dietètica  
L. R. (nutricion-bienestar-belleza) Carrer 
Mestral 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 7 de març de 2016, la Junta de  Govern Local va adopta l’acord d’inici d’expedient per
la clausura de l’activitat clandestina i no legalitzable de dietètica, realitzada al carrer Mestral,
36 de la Urb. Mas Mel de Calafell, per manca de la preceptiva comunicació prèvia de l’activitat
concedint a la interessada tràmit d’audiència de 15 dies.

2. Notificat l’esmentat acord a la interessada, aquesta va presentar l’escrit d’al·legacions objecte
d’aquest informe pel que sol·licita un període de 6 mesos per procedir al tancament de
l’activitat mentre trasllada l’activitat al Port Segur de Calafell.

3. Vist l’informe de l’arquitecte municipalque s’incorpora a l’expedient de restabliment de
referència RL-001/2016, mitjançant el qual posa de manifest que l’activitat professional de
dietètica (ús d’oficines i serveis) no està permesa, d’acord amb l’article 150 NNUU del POUM,
per tant, és un ús prohibit, la qual cosa implica que aquesta activitat no es pot desenvolupar a
la ubicació actual.



4. Aquest fet, es a dir, que no estigui permesa a nivell urbanístic i el fet de que la normativa
vigent no permet obrir al públic cap establiment sense haver obtingut prèviament les llicències
o autoritzacions preceptives fa que no es pugui atendre la petició de prorroga de la
interessada.

5. Vist l’informe emès pels serveis jurídics en data 2 de juny de 2016.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les
Activitats.

2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

3. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre la 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. DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr    les al·legacions presentades per la interessada el 29 de març de 2016 mitjançant RGE. 
10586/2016.

2. OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr a la senyora L. R. S. el tancament immediat de l’activitat clandestina NO legal·litzable, 

de professional de dietètica, situada al carrer Mestral de la Urbanització Mas Mel de Calafell, per 

manca de la preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

3. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la interessada per tal que voluntàriament procedeixi a la clausura de l’activitat, 
apercebent-lo expressament que en cas de no fer-ho, l’ajuntament a més dels altres mitjans d’execució 
forçosa legalment establerts, pot imposar multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros 
i amb un màxim de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

4. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr     la present resolució a la part interessada. 

1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRE DE PRECINTE VOLUNTARI DELS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRE DE PRECINTE VOLUNTARI DELS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRE DE PRECINTE VOLUNTARI DELS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRE DE PRECINTE VOLUNTARI DELS 
EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA        

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: RL-031/2015  
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     ACM-120/2005        
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    RESTABLIMENT LEGALITAT 
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     Bar Musical Asucar Vacser 2005 SL 
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     Bar Musical 
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  Asucar 



FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va adopta l'acord  d'iniciar expedient per 
requerir al Bar Musical Sugar, situat al carrer Monturiol certificat de l'instal·lador el limitador-
enregistrador de so.

2.Notificat l'esmentat acord, el 18 d'octubre de 2015, l'interessada va interposar l'escrit d'al·legacions 
objecte d'aquest informe pel que demana que, amb motiu de la seva situació econòmica, sigui 
exonerada de presentar l'esmentat certificat o, en el seu defecte, que ho pugui presentar en el 
moment de fer-se efectiu el traspàs de l'activitat.

3.Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament de data 8 d’abril de 2016 on es posa 
de manifest que les al·legacions presentades per la interessada han de ser desestimades integrament ja 
que la normativa vigent no preveu ni la possibilitat d’exonerar-la de l’obligació de presentar el certificat 
de l’instal·lador del limitador enregistrador de so n la d’aportar-lo únicament quan es traspassi el 
negoci a un tercer. 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1.Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
2.Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
3.Ordenança Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Calafell
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.Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell

6.Atribucions conferides per decret  2666/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en la Junta

de Govern Local.

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

1.Desestimar 1.Desestimar 1.Desestimar 1.Desestimar les al·legacions de la interessada, presentades el 29 d’octubre de 2015 mitjançant escrit

amb RGE. 38372/2015.

2. Requerir2. Requerir2. Requerir2. Requerir el certificat emès per l’instal·lador del limitador –enregistrador  on posi de manifest si han

hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat al bar musical amb nom comercial Asucar ubicat

al carrer Monturiol, 17 i si s’ha superat el nivell límit programat de l’aparell en algun moment.

3. Concedir3. Concedir3. Concedir3. Concedir a la interessada, Bar Musical Asucar Vacser 2015 SL, en la seva condició de titular de

l’activitat, un nou termini d’audiència de 10 dies, a comptar de l’endemà de rebuda la notificació, per

a que presenti les al·legacions així com els documents que estimi pertinents.

4. Atorgar4. Atorgar4. Atorgar4. Atorgar a la interessada un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia

en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 3, per a que aporti tota la

documentació requerida a l’apartat 2.



5555. Advertir . Advertir . Advertir . Advertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no

presenta la documentació requerida a l’apartat 2 d’aquest acord l’Ajuntament podrà ordenar les

mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells de música instal·lats al local. Tot això amb

independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

6. Notificar6. Notificar6. Notificar6. Notificar la present resolució a la part interessada i a la policia local.

1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT 
PER NO DIPOSAR DE LA COMUNCIÓ PRÈVIA CORRESPONENT PER NO DIPOSAR DE LA COMUNCIÓ PRÈVIA CORRESPONENT PER NO DIPOSAR DE LA COMUNCIÓ PRÈVIA CORRESPONENT PER NO DIPOSAR DE LA COMUNCIÓ PRÈVIA CORRESPONENT     

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-033/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT  
G. R. T.
GRANJA GELATERIA  
MARTIN’S    
PASSEIG MARÍTIM SANT JOAN DE DÉU 

FetsFetsFetsFets    

1. L’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 7 de març de 2016 d’incoació de restabliment
de legalitat per no ajustar-se l’activitat desenvolupada a la llicència atorgada havent fet
modificacions substancials com són l’ampliació de la superfície de l’establiment sense haver fet la
comunicació prèvia davant l’ajuntament així com no disposar d’una campana extractora amb la
sortida de fums adequada a la normativa vigent per tal d’evitar les olors que emanen a l’exterior.

2. En data 24 de març de 2016 el titular presenta escrit d’al·legacions mitjançant RGE. 10359 on
demana ampliació dels terminis per presentar la documentació a l’ajuntament al·legant que la
documentació és molt antiga.

3. Vist l’informe emès pel l’enginyer de l’ajuntament de data 2 de juny de 2016 on posa de manifest
que per a regularitzar l’activitat no és necessari localitzar papers antics sinó fer una nova
comunicació de l’activitat atès que s’ha realitzat una ampliació de la superfície del local i aquest no
disposa d’una campana extractora amb la sortida de fums adequada a la normativa vigent per tal
d’evitar les olors que emanen a l’exterior.

4. En el citat informe també es posa de manifest que s’ha atorgat un termini de 10 dies d’audiència i
de dos mesos més una vedada finalitzat aquest termini considerant que el temps atorgat és
suficient per regularitzar l’activitat.

5. Vist que ha transcorregut el termini atorgat i que el titular de l’activitat no ha presentat la
comunicació de l’activitat que està desenvolupant al local ubicat al passeig Marítim Sant Joan de
Déu, 245 (antic 175-177) de Segur de Calafell.

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Article 54.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives i l’article 154 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, reguladors de les
mesures sense caràcter sancionador, disposen que l’òrgan competent per atorgar llicència o
autorització o rebre al comunicació prèvia pot acordar el tancament, prohibició o suspensió d’una



activitat o establiment obert al públic que li manqui el preceptiu títol administratiu. Aquestes 
mesures només es poden adoptar si,  desprès d’advertir prèviament les persones titulars o 
persones organitzadores afectades i d’haver-los donat un termini per regularitzar la seva situació i 
l’oportunitat de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.   

2. Article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administració

Públiques i del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i d’acord amb

els articles 35 i 36 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les

Administracions Públiques de Catalunya, en relació a la declaració del responsable i de la

comunicació prèvia.

3. Article 84.2 LRJPAC i l’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de

procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, el tràmit d’audiència serà atorgat als

interessats per termini no inferior a deu dies ni superior a quinze.

4. Article 98 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,

Activitats i Serveis dels ens locals.

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 en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis

Contractats.

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

1. DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr,,,,    vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals,    les al·legacions presentades pel 
senyor G. R. T. titular de l’activitat de granja gelateria amb nom comercial Martin’s ubicada al 

passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, ja que la regularització de l’activitat requereix 

presentar la comunicació de l’activitat.

2. OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr    a l’interessat el tancament immediat de l’activitat de granja gelateria que està 
desenvolupant al passeig Marítim Sant Joan de Déu atès que no compta amb la comunicació de 

l’activitat.

3. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a l’interessat per tal que voluntàriament procedeixi al tancament del local, apercebent-lo 
expressament que en cas de no fer-ho, es procedirà a l’execució forçosa per part de l’Ajuntament, 
mitjançant els diferents mitjans legals, d’acord amb el que disposa l’article 96 i següents de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. La present mesura de tancament manca de caràcter sancionador i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna llicència exigible.

4. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a les parts interessades, al departament de via pública i a la policia 
municipal. 

1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.7. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA 

1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT, EMERGÈNCIES I AUTOPROTECCIÓ PER A ACTES I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT, EMERGÈNCIES I AUTOPROTECCIÓ PER A ACTES I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT, EMERGÈNCIES I AUTOPROTECCIÓ PER A ACTES I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT, EMERGÈNCIES I AUTOPROTECCIÓ PER A ACTES I 
ESPECTACLES ON SIGUIN USATS ARTIFICIS PIROTÈCNICS AMB UNAESPECTACLES ON SIGUIN USATS ARTIFICIS PIROTÈCNICS AMB UNAESPECTACLES ON SIGUIN USATS ARTIFICIS PIROTÈCNICS AMB UNAESPECTACLES ON SIGUIN USATS ARTIFICIS PIROTÈCNICS AMB UNA    MASSA EXPLOSIVA DE FINS MASSA EXPLOSIVA DE FINS MASSA EXPLOSIVA DE FINS MASSA EXPLOSIVA DE FINS 
A 200 KG.A 200 KG.A 200 KG.A 200 KG.       



Fets.Fets.Fets.Fets.    

És convenient a l’Ajuntament de Calafell la celebració dels actes de la Festa Major de Calafell platja, 
Calafell poble i festes de Segur de Calafell el dies 28 de juny, 15 de juliol, 15 d’agost i 28 de setembre 
respectivament, en les que es té prevista la realització dels espectacles següents: 

- Espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts (castells de focs). Tradicionalment
tenen lloc amb la celebració de les festes majors i festes tradicionals

- Espectacles o manifestacions festives culturals i tradicionals (correfocs).
- Altres actes de foc que puguin desenvolupar-se (fins a 200 kg de NEC).

És convenient per l’ajuntament de Calafell poder disposar d’un pla únic per tots els actes, o els més 
generals, que doni resposta a les exigències de seguretat, protecció, prevenció i emergència, més quan 
es tracte d’espectacles dirigits al públic en general. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix el següent: 
- article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix  que les autoritats de protecció civil

(alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels mitjans d'autoprotecció
existents, en els termes de l'article 25.

- Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: 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.

El Real Decreto 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i 
cartutxeria regula l’ús d’artificis de pirotècnica a les manifestacions festives, religioses, culturals i 
tradicionals. La instrucció tècnica complementaria núm. 8, referent als espectacles amb artificis 
pirotècnics realitzats per experts, fa necessitat a l’existència d’un pla de seguretat i emergència, 
realitzat per personal tècnic competent. La instrucció tècnica complementària núm. 18 és referent als 
correfocs i similars. 

El Decret 30/2015, de 3 de març, de mesures d’autoprotecció, estableix l’exigència d’un pla 
d’autoprotecció, entre altres, per a castells de focs de més de 100 kg. També, i a la disposició 
addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de conformitat amb l’art. 3.3, per les activitats no 
sotmeses a pla d’autoprotecció, un protocol d’actuació d’emergències on s’especifiquin aquelles 
mesures per gestionar qualsevol incidència que les afecti. 

És d’interès que el pla doni dins del marc de la protecció civil local, doncs aquesta és una de les 
competències primàries a que li és assignada a l’Ajuntament. 

El document elaborat ha de respondre a les exigències normatives, ha de  configurar-se com un pla 
d’autoprotecció, com un de seguretat i emergències per espectacles amb artificis pirotècnics. El 
document ha de seguir les indicacions del Decret 30/2015 (d’autoprotecció), i les del RD 989/2015 
(Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria). 

El Pla de Seguretat es fonamenta en planificar per prevenir la possibilitat d’accidents, el pla 
d’emergències es fonamenta en analitzar els cassos d’emergències i establir les mesures de prevenció y 
protecció, el pla d’autoprotecció es fonamenta en elaborar un protocol d’actuació en emergències per 
tal de regular internament les actuacions destinades a adoptar mesures d’autoprotecció i les mitjans 
personal i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència. Definitivament garantir la 
màxima protecció a les persones afectades o que estiguin presents a l’acte i reduir les conseqüències 



derivades de l’acte per a les persones no vinculades de forma directa. Es determina l’organització dels 
medis disponibles, humans i materials, per tal de prevenir el risc, especialment el d’incendi i les lesions 
sobre les persones, garantir l’evacuació i la intervenció immediata tot facilitant les ajudes exterior en 
cas d’emergència.  

Els objectius del pla són: 

- Conèixer els llocs i les instal•lacions, la perillositat dels sectors, els medis de protecció
disponibles, les carències existents i les necessitats que han de ser ateses prioritàriament.

- Disposar de mesures de protecció i seguretat per actuar sobre la perillositat generable.
- Garantir la fiabilitat de tots els medis de protecció.
- Evitar les causes origen de les emergències.
- Disposar de persones organitzades que garanteixin amb rapidesa i eficàcia les accions a

emprendre, i col•laborar  en el control de les emergències.

El pla ha de complir els objectius, en presentar-se un document únic a mode de manual d’actuació, per 
garantir: 

a) La detecció de l’emergència.
b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants.
c) L’avís, sol•licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda i, segons que correspongui, la

comunicació de l’activació del pla i de les mesures  d’autoprotecció preventives aplicades,
segons correspon (art. 12 D30/2015).

d) L’aplicació de les mesures d’autoprotecció a la població present a l’activitat que puguin
escaure, amb el confinament com a mesura general o l’evacuació en els casos en què
l’emergència ho requereixi.

e) La informació en emergència a totes les persones que puguin estar exposades al risc.
f) La intervenció coordinada.
g) Les persones encarregades d’executar cadascuna de les accions anterior.

L’informe del tècnic de Protecció Civil, qui ha elaborat el pla, és al cos de l’expedient i proposa la seva 
aprovació. 

Per tot el què, i entenent que compleix exigències per assolir els requisits que les normes determinen, i 
d’acord amb les atribucions que em són conferides per decret d’Alcaldia sobre les que són delegades 
al regidors 

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

1. Determinar com a pla de seguretat, emergències i d’autoprotecció informat favorablement, el
pla elaborat per espectacles, actes i actuacions de foc fins a 200 kg de massa explosiva.

2. Aprovar el Pla d’autoprotecció, de seguretat i d’emergències per a espectacles amb artificis
pirotècnics: castell de focs artificials, correfocs i actes amb artificis pirotècnics realitzats per
experts i per consumidors experts fins a 200 kg de matèria explosiva.

3. Notificar la resolució a les regidories i departaments de Promoció Econòmica (Cultura),
Turisme, Protecció Civil, Policia Local, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública i Brigada
Municipal.



1.8. TURISME I VIA PÚBLICA 1.8. TURISME I VIA PÚBLICA 1.8. TURISME I VIA PÚBLICA 1.8. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.8.1. 1.8.1. 1.8.1. 1.8.1. EXPEDIEXPEDIEXPEDIEXPEDIENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ ENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ ENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ ENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 17 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002536 que s'ha incoat al Sr. J. C. S. en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 29 de març de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria 
de via pública.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. C. S. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 74.1.B i 81.1 de 
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “a l’avinguda 
Mossèn Jaume Soler, 20. Art. 81.1:”Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i 
tumults.” Art. 74.1.B: “Desobeir els mandats de l’autoritat.” Observacions: El fet infringit consisteix 
en cridar de forma reiterada en via pública, requerint els agents actuants fins en 4 ocasions perquè 
cessi en l’activitat, fent cas omís. Incidència: Que els agents actuants es trobaven realitzant control 
estàtic de seguretat ciutadana i trànsit quan la persona identificada es trobava cridant a altres 
persones. Que davant d’aquesta pertorbació, els agents l’han hagut de donar ordres reiterades perquè 
cessi en l’activitat.”, perquè va protagonitzar els fets.

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

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 17 de març de 2016 va ser declarada ferma el 29 de 
març de 2016  pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 113 el 10 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

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

1. El Sr. Jonhatan Carbó Sevillano és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 74.1.B i 81.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús
dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.



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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. J. C. S. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposen els articles 74.1.B i 81.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2.- REQUERIR al Sr. J. C. 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 
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. 

1111....8888....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111000077774444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001074 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 10 de maig de 2016 hora 15.20 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. M. S. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant Calafell Dimarts. Zona pàrquing 
Blanquet. La parada número 19 a les 15.20 hores encara està recollint. S’annexa fotografia a  
l’expedient"

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 



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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. M. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels 
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la 
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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



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

1111....8888....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711115555000000002222333355555555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002355 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 16/11/16  hora 17’45  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de 
Via Pública que el sr G. G. F. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta "a l’adreça c. Marta Moragas   el 26/11/2015 a les 17’45 ... a les 15’34 hores el 
testimoni ressenyat informa de la presència d’un gos atrapat en la reixa del domicili c. Marta Moragas 
20. Que al lloc resulta positiva la informació, observant a un gos atrapat , el qual es troba en situació 
de risc per la seva vida, degut al temps que portarà atrapat, ..” que es pot observar el grau important 
de insalubritat de la finca al observar grans cantitats de deposicions tant fora com a dins de la 
finca..”..que també s’observa l’estat dels gossos observant simptomes evidents de desnutrició i 
falta d’higiene dels mateixos així com la falta de ventilació. Condicions higienicosanitaries 
creant perjudici als veïns. L’interesat no desitja signar 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 26/11/2015 i amb acta número 14605/15  
Persona Requerida: F. G. G. 
FFFFeeeettttssss    

1. 22/3/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el Sr. F. G. G.   per no tenir els seus gossos inscrit en el cens municipal, i 
degudament identificats.

2. La infracció ha sigut resultat de l’avís d’un veí que ha observat un gos atrapat entre les reixes 
d’una finestra de la vivenda situada al carrer Marta Moragas de Segur de Calafell. 
Presentats els agents de Policia Local al lloc, comproven l’existència d’un gos atrapat entre les 
reixes amb greu perill per la seva vida.
Davant d’aquesta situació la Policia es posa en contacte amb el Sr. Francisco Guirado Guil, que 
té domicili en aquest habitatge, que informa que es troba fóra de la localitat i no poder 
especificar el temps d’arribada al seu domicili.
Atesa la urgència de la situació i amb el consentiment verbal del propietari per accedir al seu 
domicili, els agents de policia realitzen les tasques de rescat necessàries per treure el gos de les 
reixes.
Durant el rescat del gos i juntament amb el responsable del servei de la gossera municipal 
s’observa l’existència de més gossos que es van escapar a la via pública, i que posteriorment 
van ser localitzats i traslladats a la gossera municipal.
S’observa que la finca es troba completament plena de deposicions dels animals tant a 
l’interior com a l’exterior i aquest conviuen en la mateixa finca sense les atencions mínims 
sanitàries i alimentàries.
Posteriorment dos dels cinc gossos van ser traslladats a la protectora d’animals de 
Torredembarra. Els altres tres van ser recuperats pel seu propietari, Sr. F. G. G., 



presentant-se al Departament de Medi Ambient per pagar les taxes corresponents al dipòsit 
de gossos. 
Destaquem que un dels gossos traslladats a la protectora era un gos extraviat del municipi veí 
de Cunit que va ser recuperar per la seva propietària. 

3.3.3.3. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit
al cens d’animals domèstics a nom de : F. G. G. 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, previ 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. 

TÍTOL II. NORMES DE COTÍTOL II. NORMES DE COTÍTOL II. NORMES DE COTÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIANVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIANVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIANVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA    

Article 20Article 20Article 20Article 20 
Segons el decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen 
l’obligació de mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit han d'estar 
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats. 
Article 21Article 21Article 21Article 21    
Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia domèstics als domicilis particulars, 
sempre que es compleixin les condicions següents: 

a. La custodia de l'animal no ha de representar cap situació de perill sanitari, o d'incomoditat
per als veïns, altres persones en general, o pel mateix animal.

Article 22Article 22Article 22Article 22 
L’allotjament ha de ser adequat a les exigències de l’espècie, de la raça i al medi on han de viure. Com 
a característiques generals mínimes, ha de ser ventilat, amb llum i que els protegeixi de les condicions 
climàtiques extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat i desinsectat. L’allotjament habitual no pot ser 
un balcó o celobert.  
ArticArticArticArticle 23le 23le 23le 23 
Els animals han de tenir a la seva disposició aigua potable i neta, protegida de les gelades. 
L’alimentació ha de ser adequada i suficient per mantenir un bon nivell de nutrició i salut. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Francisco 
Guirado Guil (45987215A), per infracció dels articles 9, 11, 20, 2.a, 22 i 23 de l’Ordenança Municipal 
sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell.  



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

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, i microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’articles 9, 11, 20, 2.a, 22 i 23 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 ,  47.4€. 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 al Sr F. G. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles  9, 11, 20, 2.a, 22 i 23 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, al Sr  F. G. G. 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 i microxip.  

1.8.4. 1.8.4. 1.8.4. 1.8.4. EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO 4303716001075 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 4303716001075 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 4303716001075 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 4303716001075 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001075 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 10 de maig de 2016 hora 15.22 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. V. J. C. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat setmanal dimarts de Calafell, pàrquing 
Blanquet. La parada número 162 a les 15.22 hores encara està recollint. S’annexa fotografia a  
l’expedient".

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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



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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra. V. J. Ca. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels 
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la 
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

1.8.5. 1.8.5. 1.8.5. 1.8.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716001076 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001076 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001076 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001076 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001076 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 10 de maig de 2016 hora 15.18 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. S. T. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat setmanal dimarts. Zona pàrquing 
Blanquet. La parada número 35 a les 15.18 hores encara està recollint. S’annexa fotografia a 
l’expedient"

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



3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. T. per la realització
o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament
regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat
i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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



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

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

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

1.8.6. 1.8.6. 1.8.6. 1.8.6. EXPEDIENT NUMERO 4303716001077 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001077 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001077 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001077 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001077 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 24 de maig de 2016 hora 15.15 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. E. D. G. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat setmanal dimarts. Zona pàrquing 
Blanquet. La parada número 32 a les 15.15 hores, està sense recollir completament, tal com es 
veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient"

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.221.221.221.2.... Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. E. D. G. per la realització o promoció dels fets
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas,
la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

1.8.7. 1.8.7. 1.8.7. 1.8.7. EXPEDIENT NUMERO 4303716001078 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001078 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001078 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001078 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001078 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 24 de maig de 2016 hora 15.15 per l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. F. Z. M. E. S. podria ser autor i
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant dimarts.
Zona pàrquing Blanquet. La parada número 181 a les 15.15 hores, està sense recollir completament,
tal com es veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient"

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



3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra. F. Z. M. E. S.  per la realització o promoció dels
fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el
seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de



Catalunya, a la Sra. F. Z. M. E. S. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, 
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

1.8.8. 1.8.8. 1.8.8. 1.8.8. EXPEDIENT NUMERO 4303716001079 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001079 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001079 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001079 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIEND’EXPEDIEND’EXPEDIEND’EXPEDIENT SANCIONADORT SANCIONADORT SANCIONADORT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001079 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 24 de maig de 2016 hora 15.10  per l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. R. R. R. podria ser autor i responsable
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant dimarts. Zona pàrquing
Blanquet. La parada número 26 a les 15.10 hores, la parada està sense recollir completament, tal
com es veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient"

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. R. R. R. per la realització o promoció dels fets
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu
cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

1111....8888....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111000088880000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001080 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 24 de maig de 2016 hora 15.20 per l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. M. C. R. X. podria ser autor i responsable
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant dimarts Calafell. Carrer
Sant Pere. La parada número 65.1 a les 15.20 hores, la parada 65.1 no està completament
recollida, tal com es veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient"



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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra. M. C. R. X. per la realització o promoció
dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament
regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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



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

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

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

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

1.8.10. 1.8.10. 1.8.10. 1.8.10. DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1373, 1376, 1382, 1615, 1653 i DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1373, 1376, 1382, 1615, 1653 i DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1373, 1376, 1382, 1615, 1653 i DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 1373, 1376, 1382, 1615, 1653 i 
1658165816581658       

Que de conformitat amb les delegacions a la junta de Govern Local  punt 2 que diu: "Les atribucions 
que han estat delegades han d'exercir-se en els termes i dins els límits previstos en la normativa de 
regim local, en el Reglament Orgànic municipal, i en el paràgraf següent. No obstant això, les 
atribucions delegades a la Junta de Govern Local podran ser assumides per l'Alcalde, davant supòsits 
d’urgència que ho facin convenient, donant-se compte posteriorment a dota junta de Govern, a 
efectes de ratificació". 

Que s' han dictat la resolucions des de la data del Decret de Delegacions sent les següents:    

1. “DECRET 1373 de data 11/05/20161. “DECRET 1373 de data 11/05/20161. “DECRET 1373 de data 11/05/20161. “DECRET 1373 de data 11/05/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització de l’ Associació contra la Fibromiàlgia per instal·lar una taula 
informativa a la via pública a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 6 d’ abril de 2015 amb registre d’entrada
11446, per la Sra. F. C. R. en representació de l’Associació contra la Fibromiàlgia, en la que sol·licita
autorització per instal·lar una taula informativa el dia 12 de maig de 2015, al carrer Sant Pere
cantonada carretera Sanatori davant del Mercat Municipal de les 9:00 fins les 14:00 hores.

2. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vistes les atribucions que em són conferides pel decret de delegacions d'Alcaldia núm. 2688/11 d’ 1
juliol i modificat pel decret d’Alcaldia 2703/11 de 5 de juliol.

PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    rrrreeeessssoooollllcccc::::::::    

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- S’ autoritza la petició de la Sra. F. C. R. en representació de l’Associació contra la Fibromiàlgia, en la 
que sol·licita autorització per instal·lar una taula informativa el dia 12 de maig de 2015, al carrer Sant 
Pere cantonada carretera Sanatori davant del Mercat Municipal de les 9:00 fins les 14:00 hores. 



2.2.2.2.----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 
3.3.3.3.---- Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’ 
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, o canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

4.4.4.4.---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei.” 

2. “DECRET 1376 de data 12/05/20162. “DECRET 1376 de data 12/05/20162. “DECRET 1376 de data 12/05/20162. “DECRET 1376 de data 12/05/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització de l’ AECC Catalunya Contra el Càncer per instal·lar una taula 
informativa a la via pública a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 28 d’ abril de 2016 amb registre d’entrada
14691, per la Sra. A. V. R. en representació de l’ AECC-Catalunya, en la que sol·licita autorització
per quatre o cinc col·laboradors informant a la gent per captar nous socis, els dies  13 de maig, 2 de
juny i del 28 de juny fins el 2 de juliol de 2016, als carrers de Calafell.

2. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS
TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) Autoritzacions
d’espectacles públics extraordinaris.

PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    rrrreeeessssoooollllcccc::::::::    

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- S’ autoritza la petició de la Sra. A. V. R. en representació de l’ AECC-Catalunya, per tenir quatre o 
cinc col·laboradors informant a la gent per captar nous socis, els dies  13 de maig, 2 de juny i del 28 de 
juny fins el 2 de juliol de 2016, als carrers de Calafell. 

2222....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 
3333....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei.” 

3333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111333388882222    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11113333////00005555////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per ocupació de via pública per fer les II Jornades de 
Protecció Civil de Calafell. 

FFFFeeeettttssss 

1. Vistes les instàncies presentades números registre 13289/2016 i 16796/2016, per l’ Associació de
Voluntaris de Calafell, en la que presenten memòria descriptiva d’una jornada de Protecció Civil el dia
14 de maig de les 9:00 fins les 19:00 hores, al carrer Manuel Benet Ortiz i Passeig Marítim, Plaça Països
Catalans.



2. Que sol·liciten autorització per realitzar l’activitat que consisteix en una sèrie de simulacres i
activitats lúdiques pels nens, a més de un punt de llum, tanques , tall de carrer i servei de neteja per
retirar la sorra una vegada finalitzat el simulacre.

3. Que segons informa el Departament de Medi Ambient, l’autorització de Departament de Costes de
la Generalitat està tramitat via EACAT amb número de registre de sortida S9000/00036436/2016.

4. Que demanat informe als tècnics  municipals, i emeten informes que s’adjunten a l’expedient el
tècnic en Protecció Civil i el responsable de Mobilitat.

5. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de
l'espai ocupat.

Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: 

1. Que segons informe del departament de sanitat qualsevol activitat alimentària te uns requisits
mínims a seguir:

“Les activitats amb menjar han de complir les correctes pràctiques alimentaries següents: 

Formació en manipulació d’ aliments per les persones que estiguin en contacte directe amb els 
aliments. Dur a terme unes pràctiques higiènics-sanitàries correctes.  
El titular de la seguretat dels aliments és la persona que ha de fer una declaració responsable del 
compliment dels requisits que estableix la normativa específica. 
Dotar d’ aigua potable freda i/o calenta els llocs on facin manipulació alimentària.  
Disposar de dosificador  de sabó i paper eixugamans.  
Portar roba de treball o davantal/bata per cobrir l’ indumentària  de carrer.  
Evitar la presència d’ animals de companyia a la parada.  
Fer servir refrigerador, expositors o vitrines refrigerades pels aliments que ho requereixen.  
Protegir del públic tots els productes alimentaris que ho requereixin amb expositors o vitrines i 
embolcallar-los cas que sigui necessari.  
Transport d’ aliments s’ha de fer higiènicament  i en les condicions que indiquen els fabricants.  
Conèixer la procedència dels aliments comprats  (factura/albarà). Fer-ho amb proveïdors autoritzats.   
Heu de tenir una galleda d’ escombraries amb tapa d’ accionament no manual.  
Utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències meteorològiques,  de 
radiació solar, pluja i vent, etc.  
No utilitzar superfícies ni utensilis de fusta. 
El personal que manipula el producte alimentari i cobra l’ import de la mercaderia alhora ha d’ utilitzar 
mesures de protecció sanitària adequades (pinces, guants, etc.) per evitar qualsevol risc de 
contaminació encreuada. 
No fumar on ho indiqui la legislació vigent.  
Prohibició de consum de begudes alcohòliques pels menors. 
Gestió dels residus adient. 
Respecte al tema del "remolc" i al servir aliments ha de tenir un bany complet a prop que es pugui 
utilitzar durant tot el temps que duri l'activitat i que estigui en bones condicions higièniques  i cas 
contrari, ha d'habilitar un el titular.” 

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



3. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS
TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) Autoritzacions
d’espectacles públics extraordinaris.

Per tant, resolc, 

RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1.1.1.1.---- Autoritzar la petició de l’ Associació de Voluntaris de Calafell, per fer una jornada de Protecció Civil 
el dia 14 de maig de les 9:00 fins les 19:00 hores, al carrer Manuel Benet Ortiz i Passeig Marítim, Plaça 
Països Catalans, consistent en una sèrie de simulacres i activitats lúdiques pels nens. 

3.3.3.3.----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al compliment dels informes dels tècnics que 
s’entreguen junt amb la notificació i a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i al rebut 
de pagament vigent.  

4.4.4.4.---- Donar trasllat a l’interessat, a la Brigada Municipal i al Departament de Medi Ambient a efectes del 
subministrament de material i senyalització, i per donar avís al servei de neteja per retirar la sorra una 
vegada finalitzat el simulacre. 

5.5.5.5. Es dona compte a Policia Local per la seva vigilància i control, en funció de les circumstàncies del
servei.”

4. “DECRET 1615 de 4. “DECRET 1615 de 4. “DECRET 1615 de 4. “DECRET 1615 de data 31/05/2016data 31/05/2016data 31/05/2016data 31/05/2016
Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:    

Rectificació error material del decret núm. 1138/2016, corresponent a l’aprovació de contractes menors de 
subministrament, serveis i obres dels departaments de Via Pública, Turisme i Joventut. 

Fets Fets Fets Fets 

1.- El 25 d’abril de 2016 s’aprova per decret de l’àrea de Turisme i Via Pública contractar a diverses 
empreses per contractes menors pel subministrament de materials, obres i serveis dels departaments 
de via pública. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1111....---- Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenat en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 105.2 de la vigent 
Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPA). 

2222....---- Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut de 
l’acord : 

On consta al primer punt dels fets, a l’apartat de Contractes de Serveis diu: 

- Departament de Joventut. PD. 170.( Inf. Intervenció. 0130_16). Import 11110000....999900000000,,,,00000000    €€€€.. IVA inclòs.
Partida: C03/2340/2269912/01. Empresa: Aula Magna Tarragona, SL. NIF.B43698422. Concepte: Curs
de vigilant de seguretat.

Ha de constar: 



- Departament de Joventut. PD. 170.( Inf. Intervenció. 0130_16). Import 10.900,00 €..10.900,00 €..10.900,00 €..10.900,00 €.. IVA inclòs.
Partida: C03/2340/2269912/01. Empresa: Aula Magna Tarragona, SL. NIF.B43698422. Concepte: Curs
de vigilant de seguretat.

On consta al primer punt dels fets, a l’apartat de Contractes de Serveis diu: 

- Departament de Via Pública. PD. 334.( Inf. Intervenció. 0210_16). Import 3.775,20 €.. IVA inclòs.
Partida: C02/1530/2120000/01. Empresa: Manuel Jiménez Sierra. NIF.39674580V. Concepte:
Substitució cortines Dependències Municipals.

Ha de constar al primer punt dels fets, però a l’apartat de Contractes de subministrament. 

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

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

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Es per això que resolc 

1....---- RECTIFICAR el  primer punt  dels fets,  a l’apartat contractes de serveis sent correcte: 

- Departament de Joventut. PD. 170.( Inf. Intervenció. 0130_16). Import 10.900,00 €..10.900,00 €..10.900,00 €..10.900,00 €.. IVA inclòs.
Partida: C03/2340/2269912/01. Empresa: Aula Magna Tarragona, SL. NIF.B43698422. Concepte: Curs
de vigilant de seguretat.

2.- RECTIFICAR el primer punt dels fets on ha de constar al apartat de contractes de subministrament contractes de subministrament contractes de subministrament contractes de subministrament 
el següentel següentel següentel següent: - Departament de Via Pública. PD. 334.( Inf. Intervenció. 0210_16). Import 3.775,20 Departament de Via Pública. PD. 334.( Inf. Intervenció. 0210_16). Import 3.775,20 Departament de Via Pública. PD. 334.( Inf. Intervenció. 0210_16). Import 3.775,20 Departament de Via Pública. PD. 334.( Inf. Intervenció. 0210_16). Import 3.775,20 
€.. IVA inclòs. Pa€.. IVA inclòs. Pa€.. IVA inclòs. Pa€.. IVA inclòs. Partida: C02/1530/2120000/01. Empresa: Manuel Jiménez Sierra. NIF.39674580V. rtida: C02/1530/2120000/01. Empresa: Manuel Jiménez Sierra. NIF.39674580V. rtida: C02/1530/2120000/01. Empresa: Manuel Jiménez Sierra. NIF.39674580V. rtida: C02/1530/2120000/01. Empresa: Manuel Jiménez Sierra. NIF.39674580V. 
Concepte: Substitució cortines Dependències MunicipalsConcepte: Substitució cortines Dependències MunicipalsConcepte: Substitució cortines Dependències MunicipalsConcepte: Substitució cortines Dependències Municipals. 

3....---- Es donarà compte al departament de serveis econòmics.” 

5. “DECRET 1653 de data 01/06/20165. “DECRET 1653 de data 01/06/20165. “DECRET 1653 de data 01/06/20165. “DECRET 1653 de data 01/06/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Aprovació del padró de transport escolar del mes de juny 2015- 2016 

FetsFetsFetsFets    

Vista  la relació  del  mes de juny de  2016  de  rebuts corresponents a  la taxa pel servei de transport 
escolar, que compren 271 rebuts, l’import total  dels  quals ascendeix en el seu conjunt a 12.409,00 
euros, IVA inclòs. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004,  de 5 de juny, que aprova el Text  refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals i la Llei 30/92,  de 26 de desembre, sobre Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu  Comú.

2. Vist L’Ordenança Fiscal número 2.1.21 reguladora per la taxa de transport escolar.



3. Vist l’informe  del Departament  de Via Publica núm.0190/2016-JmG..

4. Vistes les atribucions  que em són conferides per decret de d’atribucions  de l'Alcaldia núm.
2667/2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    
Per tant  resolc; 

1. Aprovar  el  padró  del mes de juny del curs escolar 2015-2016  corresponent a la taxa  pel  servei
de transport escolar, que  compren 271 rebuts,  per  import  total  de 12.409,00  euros,  IVA inclòs.

2. Notificar la present resolució al Departament  Tresoreria.”

6. “DECRET 1658 de data 02/06/20166. “DECRET 1658 de data 02/06/20166. “DECRET 1658 de data 02/06/20166. “DECRET 1658 de data 02/06/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per fer la IV Concentració Internacional Capri Club 
Catalunya. 

FetsFetsFetsFets 

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 14285/16, pel Sr. 
M. L. L. Fr., en representació del Capri Club Catalunya, en la que sol·licita autorització per reservar 
estacionaments per la recepció dels participants des de el 3 de juny a les 16:00 hores fins el dissabte 4 
de juny a  les 11:00 hores, al carrer Costa Daurada, davant del Hotel Miramar.

2. Que s’ha demanat informe al responsable de Mobilitat i al tècnic en Protecció Civil, els 
quals s’adjunten a l’expedient.

3. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja 
de l'espai ocupat.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt:::: 

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

2. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS
TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) Autoritzacions
d’espectacles públics extraordinaris.

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar la petició del Sr. M. L. L. F., en representació del Capri Club Catalunya per reservar 
estacionaments per la recepció dels participants des de el 3 de juny a les 16:00 hores fins el dissabte 4 
de juny a  les 11:00 hores, al carrer Costa Daurada, davant del Hotel Miramar. 

3333....----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al compliment dels informes dels tècnics que 
s’entreguen junt amb la notificació i a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i al rebut 
de pagament vigent.  



4444....---- Donar trasllat a l’interessat, a la Brigada Municipal i a Policia Local per la seva vigilància i control, en 
funció de les circumstàncies del servei.” 

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

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

1. Quedar assabentats i ratificar-se en el contingut d’aquesta proposta.

1111....8888....11111111....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    RRRREEEEDDDDUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAAMMMMPPPPLLLLAAAADDDDAAAA        DDDDEEEELLLL    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAAMMMMBBBB    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    ,,,,    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR 
PPPPRRRROOOOLLLLOOOONNNNGGGGAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ        MMMMAAAAJJJJOOOORRRR

FFFFeeeettttssss    

1. El 31 de maig  de 2016  va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 2016/19211, la
instància presentada per la Sra. A. N. M. en la qual sol·licita reducció del gual número 4xxx situat al
carrer Prolongació Major.

2. Segons l’informe emès per l’inspector de Via Publica,  en el que es comprova que el gual número 4xxx
té la porta d’accés de 3,90 metros d’amplada i té pintat 4 metres.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l’article 27 de l’ordenança de convivència el qual diu; “...1. .- Al davant dels accessos
autoritzats, es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una
línia discontínua de 10 cm d'amplària de color groc (segons norma UNE-48.103 referència B502), a
trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a la llicència, a més de dues línies
perpendiculars a l'anterior, situades en els  extrems, d'un metre de longitud.

2. Segons ordenança municipal al article 27, punt.2 , consta literalment: “La longitud autoritzada a la 
llicència será igual a l’amplada que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línea de façana” 

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

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

1111....----    Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. A. N. M. en la qual sol·licita reducció del gual número 
4xxx situat al carrer Prolongació Major. 

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al Departament de Rendes, Brigada i a la part interessada 



1.8.12. 1.8.12. 1.8.12. 1.8.12. EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 12 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303716000047 que s'ha incoat al Sr. H M I. R., en compliment de la proposta de Resolució
d'aquesta Regidoria el 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 de febrer de 2016 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. H M I. R. en qualitat de presumpte responsable, la comissió
d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 17 i 19.1.2.7.8.10 de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer Baixador
número 43. Venda Ambulant no autoritzada. Material intervingut: P0174311: Roba interior Calvin
Klein 47 unitats, Cartera pell diferents marques 29 unitats, i P0174312 Colònies diferents marques 24
unitats. Observacions. S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de l’Ajuntament
de Calafell, al seu article 19.8, “...el material intervingut, es procedirà a la seva destrucció o lliurament
a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció del
corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini màxim de 15
dies”. A partir del dia d’avui 08/01/2016. ... Que els agents actuants, realitzant vigilància a peu per la
zona assignada, mercat setmanal de Segur de Calafell, observen a l’identificat, Sr. Rashal, realitzant
venda ambulant no autoritzada. La persona autoritzada No desitja signar, s’informa verbalment.”,
perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
60 el 10 de març de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de prova dintre
del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 12 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 18 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, mitjançant publicació al BOE
número 113 el 10 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

Fonaments de Dret: 

1. El Sr. H M I. R. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció greu,
tipificada als articles 17 i 19.1.2.7.8.10 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais
públics.



2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 200,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. H M I. R., una sanció de 200,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposen els articles 17 i 19 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2.- REQUERIR al Sr. H M I. R. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació 
del present 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 Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

4 .- Notificar a la Policia Local l'expedient, i resoldre que si en el termini de 15 dies a comptar de la 
data de la resolució no s'han personat o no han fet efectiva la sanció aquest material sigui destruït o 
entregat a una entitat benèfica, tenint que fer certificació i ser entregada a aquest departament de Via 
Pública - sancions. 

1111....8888....11113333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000002222333300005555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR        

FFFFeeeettttssss::::    
1. La proposta sancionadora formulada el 27 d’abril de2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714002305 que s'ha incoat al Sr. J. M. M. N., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 09 de maig de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria 
d’animals de companyia.

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 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. M. M. N., en qualitat de presumpte 



responsable, la comissió d’una infracció greu, tipificada en als articles 9, 11, 14, 20, 21, 22 i 48.2.A de 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, consistent en "existencia de dos 
animales Pit Bull en patio exterior. Se encuentran en estado de semiabandono Ladran todo el dia 
molestias continuas a los vecinos del bloque. Los animales se orinan y hacen excrementos en el patio, 
fuerte olor desde el exterior y vecinos de al lado. ...el patio no se limpia munca ya que hay mucha 
acumulación de excrementos, denunciado, requerido en verias ocasiones por los agentes no obedece... 
Molestias continuas por ruido de perros ladrando, animales en estado de semiabandono. Acumulación 
de excrementos; fuerte olor; se ensucia la via pública. Quejas de la comunidad de propietarios, 
administrador. No atiende el denunciado.”, perquè va protagonitzar els fets.  

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que no va presentar cap escrit
d'al·legacions i proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 27 d’abril de2016 va ser declarada ferma el 09 de maig
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. J. M. M. N. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu, 
tipificada als articles 9, 11, 14, 20, 21, 22 i 48.2.A de l’ordenança sobre tinença d’animals de 
companyia a Calafell.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 402,00.-€, segons l’article 49.2 de l’ordenança 
sobre tinença d’animals de companyia a Calafell.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. J. M. M. N., una sanció de 402,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el 
que disposen els articles 9, 11, 14, 20, 21, 22 i 48.2.A de l’ordenança sobre tinença d’animals 
de companyia a Calafell. 



2.- REQUERIR al Sr. J. M. M. N. 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.- 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 dos d'aquesta 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. 

4.- NOTIFICAR el present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....8888....11114444....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAAllll    CCCC////AAAANNNNTTTTIIIILLLLLLLLEEEESSSS,,,––PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    4444xxx

FFFFeeeettttssss    

1. El 06 de junio de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número  2016/19978, 
instància presentada pel senyor O. P. T., mitjançant la qual sol·licita llicència municipal d'entrada 
i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del 
garatge situat al carrer Antilles, gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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



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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor O. P. T., situat al carrer Antilles, mitjançant la placa de 
gual 4xxx, d’acord amb les condicions següents:  

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

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

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

1111....8888....11115555....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ        DDDD’’’’AAAAMMMMPPPPLLLLIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    1111    MMMMEEEETTTTRRRREEEE    DDDDEEEELLLL    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAAMMMMBBBB    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    222200xxx,    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    PPPPAAAAUUUU    
PPPPIIIICCCCAAAASSSSSSSSOOOO  

FFFFeeeettttssss    

1. El 24 de maig  va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 2016/18314, la instància 
presentada per la senyora E. M. J. en representació del senyor R. H. M. en la qual sol·licita 
ampliació del gual número 2xxx situat al carrer Pau Picasso.

2. Segons l’informe emès per l’inspector de Via Publica,  en el que es comprova que no exiteix cap 
incovenient per ampliar en un metre l’esmentat gual. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l’article 27 de l’ordenança de convivència el qual diu; “...1. .- Al davant dels accessos
autoritzats, es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una
línia discontínua de 10 cm d'amplària de color groc (segons norma UNE-48.103 referència B502), a



trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a la llicència, a més de dues línies 
perpendiculars a l'anterior, situades en els  extrems, d'un metre de longitud. 

2. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu dels
vehicles en la línia de façana, augmentada, com a màxim d'un metre. No es computarà com a
amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada per a la sortida de vianants, la qual
haurà d'estar degudament protegida...”

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

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

1111....----    Estimar la sol·licitud presentada per la senyora E. M. J. en representació del senyor R. H. M. 
ampliant el gual  2xxx en 1 metre davant la porta d’entrada i sortida de vehicles del carrer Pau Picasso.

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al Departament de Rendes, Brigada i a la part interessada 

1111....8888....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000777755558888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000758 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 12 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303714000758 que s'ha incoat a l’empresa MAD 130 SL, en compliment de la proposta de Resolució
d'aquesta Regidoria el 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 28 de gener de 2016 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa MAD 130 SL, en qualitat de presumpte responsable,
la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 37, 39, 46, 47, 50
de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en "Als llocs
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del Departament de Via Pública",
perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
60 el 10 de març de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de prova dintre
del termini concedit a aquest efecte.



5. En la proposta de resolució de l'instructor el 12 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 18 d’abril
de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament els interessats, mitjançant publicació al BOE
número 113 el 10 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

Fonaments de Dret: 

1. L’empresa MAD 130 SL és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció
greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels
espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 300,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR a l’empresa MAD 130 SL amb NIF B66134891, una sanció de 300,00.-€ com autor d’una 
infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa MAD 130 SL per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-
01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, en el termini
màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació del present 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 Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1.8.17. 1.8.17. 1.8.17. 1.8.17. EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000761 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    



1. La proposta sancionadora formulada el 23 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303714000761 que s'ha incoat a l’empresa Establiments Energie, S.L., en compliment de la proposta
de Resolució d'aquesta Regidoria el 11 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 28 de gener de 2016 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa Establiments Energie, S.L., en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 37, 39,
46, 47, 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en "Als
llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del departament de Via Pública",
perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
60 el 10 de març de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de prova dintre
del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 23 de març de 2016 va ser declarada ferma el 11
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, mitjançant publicació al BOE
número 113 el 10 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

1. L’empresa Establiments Energie, S.L. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47, 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana
i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 300,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1.- IMPOSAR a l’empresa Establiments Energie, S.L. amb NIF B-43768605, una sanció de 300,00.-€ 
com autor d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 



2.- REQUERIR a l’empresa Establiments Energie, S.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 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 la present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1.8.18. 1.8.18. 1.8.18. 1.8.18. EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDID’EXPEDID’EXPEDID’EXPEDIENT SANCIONADOR ENT SANCIONADOR ENT SANCIONADOR ENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000320 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 21 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715000320 que s'ha incoat al Sr. S. M. V. en compliment de la proposta de Resolució
d'aquesta Regidoria el 02 de maig de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria
d’animals de companyia.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de febrer de 2016 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. S. M. V. en qualitat de presumpte responsable, la
comissió d’una infracció greu en matèria de d’animals de companyia, tipificada en els articles 14.3 i
48.2.E de l'ordenança municipal sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, consistent en
"a l’adreça C. Sant Pere, 3 el 22/02/2015 a les 11’34. Dades del Gos, Nom: Dana, Raça de gos
potencialment perillosa American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals
de companyia. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
cobertura mínima de 150.253E. Portar un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2
metres. Portar un gos perillós sense morrió a la via o e un espai públic…”, perquè va protagonitzar
els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que no va presentar cap escrit
d'al·legacions i proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 21 de març de 2016 va ser declarada ferma el 02 de
maig 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 DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. El al Sr. S. M. V. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu,
tipificada als articles 14.3 i 48.2.E de l'ordenança municipal sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 402,00.-€., segons l’article 49.2 l'ordenança
municipal sobre tinença d’animals de companyia a Calafell.

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. S. M. V. una sanció de 402,00.-€. com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposen els articles 14.3 i 48.2.E de l'ordenança municipal sobre tinença d’animals de companyia a 
Calafell. 

2.- REQUERIR al Sr. S. M. V. 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 la present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....8888....11119999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711114444000000001111111177777777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714001177  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 15/06/2014 hora 20:15 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública quela sra. M. G. L. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Pç Catalunya s/n  el 15/06/2014 a les 20’15.Nom del gos Baby, 
raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civilper danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos deslligat a la via o en un 



espai públic. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. No complir, les instal·lacions , les mesures de seguretat..  La persona 
interessada 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 D20PL de data 15/06/2014 i amb número  FIP 9350/2014 
Persona Requerida: M. G. L.  

FFFFeeeettttssss    

1111.... 15/06/2014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora M. G. L. Es tracta d’un gos de raça Staffordshire anomenat Baby.

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 a la via o en un espai públic
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip

2222.... Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit a 
nom de M. G. L. ni tampoc cap sol·licitud d’alta al cens d’animals domèstics ni de tramitació de 
llicència per la tinença de gos perillós. A l’acta policial consta que l’animal està censat al municipi 
de Viladecans.

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. 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 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 €. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora M. G. 
L. per infracció dels articles 9, 11 i 14 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, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 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, l’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 M. G. 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 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. Mireia Gomez Lobo 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. 

1111....8888....22220000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711115555000000002222555522229999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002529 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 17/12//2015  hora 20,30  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra I. M. M T. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Pç Ricardo Lozano  el 17/12/2015 a les 20’30 . Dades del 
Gos, Nom: London raça de gos potencialment perillosa Stafforshire r. Infraccions tipificades a 
OO.MM  tinença animals de companyia.  Poseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. No 
tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós. No complir les instal·lacions, les mesures de 
seguretat.  

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 D20PL de data 17/12/2015 FIP: 15371/15 
Persona Requerida: M. T. I. M. 

FFFFeeeettttssss    



1. El 17/12/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, contra la senyora M. T. I. M. Segons consta en acta es tracta d’un gos 
de raça American Sttaforshire. Aquesta raça és considerada per la normativa com a 
potencialment perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència 
administrativa obligatòria.

2. De l’acte es desprèn que el gos estava lligat per una senyora la qual informa que l’animal es 
trobava sol a la via pública i que sap que aquest resideix al carrer Joaquin Rodrigo, 12-A de 
Segur de Calafell. Personats al domicili del gos els agents observen que aquest no disposa de 
cap tipus de mesures de seguretat per evitar que el gos s’escapi. S’observa a l’interior del 
domicili a la zona del jardí la presència d’un altre gos.
El gos queda comissat a la gossera municipal.

3. A les 15.50 h del dia 18 de desembre de 2015 la senyora M. T. I. M. informa que ha 
anat a recollir el seu gos a les dependències de Medi Ambient. 

Les infraccions tipificades a l’acta són: 

- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós.
- No complir les instal·lacions, les mesures de seguretat.

2222.... Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa de la senyora M. 
T. I. M.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també 
aquesta matèria en els aspectes següents: 

- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.

Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002, 
d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones 
propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics. 

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. 

Article 13Article 13Article 13Article 13 

13.1. Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin 
cap mal, ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública. 

13.2 S’ha de col·locar , en lloc visible , un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos vigilant el 
recinte. 

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/ 20022002, 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. 

14.5. 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 €. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora M. T. I. M. 
per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11,13, 14.2, 14.5 i 14.6  de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals 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, llicència municipal de gos perillós, assegurança
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’articles , 9, 11,13, 14.2, 14.5 i 14.6, 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 ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb
l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ 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 I. M. M T.  per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles  9, 11,13, 14.2, 14.5 i 14.6de 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. I. M. M T. 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. 



1.8.21. 1.8.21. 1.8.21. 1.8.21. EXPEDIENT NUMERO 4303716001073 RELATIU A L’APROVACIO D’INEXPEDIENT NUMERO 4303716001073 RELATIU A L’APROVACIO D’INEXPEDIENT NUMERO 4303716001073 RELATIU A L’APROVACIO D’INEXPEDIENT NUMERO 4303716001073 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO COACIO COACIO COACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001073 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 10 de maig de 2016 hora 15.15 per l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. R. R. R. podria ser autor i responsable
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal de Calafell,
Mercat Setmanal dimarts zona parquing Blanquet. La parada número 26 a les 15.15 hores encara està
recollint. S’annexa fotografia a  l’expedient".

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. R. R. R. per la realització o promoció dels fets
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu
cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

1111....8888....22222222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711116666000000000000000000006666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000006  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 31/12/2015 hora 11:20 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr G. M. A. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Baixador, 60   el 31/12/2015 a les 11:20 Nom del gos Morodo, 
raça Pit Bull Terrier.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar 
el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civilper danys 
a tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. ” 

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 D20PL Acta núm. 15816/15 de data 31/12/2015  



Persona Requerida: G. M. A. FFFFeeeettttssss    

1.1.1.1. El 31/12/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de
tinença d’animals, contra el senyor G. M. A. menor d’edat. Segons consta en acta es 
tracta d’un gos de raça Pit bull terrier de nom Morodo. Aquesta raça és considerada per la 
normativa com a potencialment perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la 
llicència administrativa obligatòria.

Les infraccions tipificades a l’acta són: 
- Posseir i/o portar el gos sense la 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 150.253€
- Portar el gos sense morrió a la vía o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

2222. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor A. G. 
M.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també
aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002,
d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones
propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.
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/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, es 
consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 
 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. 

a. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
b. 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. 
14.6. 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 €. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 



Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor G. M. Al.  per 
infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9999,,,,    11111111    iiii    11114444 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals 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, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 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, l’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 al Sr G. M. A. 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 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 al Sr G. M. A. 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. 

1.9. QUAL1.9. QUAL1.9. QUAL1.9. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    COMERÇCOMERÇCOMERÇCOMERÇ 

1.9.1. 1.9.1. 1.9.1. 1.9.1. APROVACIÓ DE LA PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL FASHION DAY 2016APROVACIÓ DE LA PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL FASHION DAY 2016APROVACIÓ DE LA PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL FASHION DAY 2016APROVACIÓ DE LA PASSAREL·LA DE MODA CALAFELL FASHION DAY 2016 

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que el proper dissabte dia 18 de juny des de l’Àrea de Promoció Econòmica - Comerç s’ha
previst celebrar la XIII edició de la Passarel·la de Moda Calafell Fashion Day 2016, a les 22:00h a  la
Platja de Calafell al costat de la Confraria de Pescadors. Es tracta d’un acte gratuït i obert a tot el
públic, que consistirà en una desfilada de diferents models de roba, sabates, òptica, perruqueria,
esports, bany i moda infantil que actualment s’ofereix en la vida comercial dels comerços de Calafell;
seguint una coreografia amb so i música que les diferents botigues participants hauran decidit.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vistos els  informe dels diferents Tècnics en relació a l’acte a realitzar:
a. Informe Tècnic de Protecció Civil.
a. Informe Tècnic de Mobilitat.
b. Informe Tècnic de Medi Ambient.
c. Informe Tècnic  de Via Pública.

2. Vista la memòria de l’acte del Tècnic de Comerç

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. –––– Aprovar la realització de la Passarel·la de Moda Calafell Fashion Day 2016, de l’Àrea de 
Promoció Econòmica - Comerç el proper dissabte 18 de juny a les 22:00h a la Platja de Calafell al 
costat de la Confraria de Pescadors.  

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Donar compliment a les mesures contingudes en els informes emesos. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, Policia , 
Protecció Civil, Via pública, Mobilitat  i Medi Ambient. 



1.10. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.10. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.10. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.10. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    MERCATSMERCATSMERCATSMERCATS 

1.10.1. 1.10.1. 1.10.1. 1.10.1. APROVACIÓ MERCAT ARTESANAL D’ESTIU 2016 A LA ZONA DE L’ESTANY DE CALAFELL APROVACIÓ MERCAT ARTESANAL D’ESTIU 2016 A LA ZONA DE L’ESTANY DE CALAFELL APROVACIÓ MERCAT ARTESANAL D’ESTIU 2016 A LA ZONA DE L’ESTANY DE CALAFELL APROVACIÓ MERCAT ARTESANAL D’ESTIU 2016 A LA ZONA DE L’ESTANY DE CALAFELL 
I PASSEIG MARÍTIM (DAVANT DEL PORT) DE SEGUR DE CALAFELL.I PASSEIG MARÍTIM (DAVANT DEL PORT) DE SEGUR DE CALAFELL.I PASSEIG MARÍTIM (DAVANT DEL PORT) DE SEGUR DE CALAFELL.I PASSEIG MARÍTIM (DAVANT DEL PORT) DE SEGUR DE CALAFELL.       

FETSFETSFETSFETS    

Amb motiu del traspàs, a la Regidoria de Comerç-Servei Mercats, de l’organització del mercat 
artesanal d’estiu del 2016 que, fins aquesta edició, s’encarregava l’empresa municipal de serveis 
CEMSSA, es dona compte de la continuïtat de la celebració del mateix, amb els aspectes següents: 

Zones d’ubicació: 
A l’Estany, a continuació de la plaça dels Presidents. 
Passeig Marítim de Segur de Calafell, davant del Port. 

Nombre de participants: 
Aproximadament 25 parades a cada zona, encara que, el nombre final de parades s’esdevindrà en 
funció de les sol.licituds presentades i seleccionades. 

Període del mercat: 
Del 23 de juny a l’11 de setembre de 2016 

La taxa per aquesta temporada, s’estableix en 916,00€ que és el resultat d’aplicar el promig, per 4 ml 
de la taxa pels mercats ambulants, per 80 dies + 0,50€ per m2/dia. 

La liquidació d’aquesta taxa es practicaria en dos terminis: 50% a l’inici de la temporada i l’altra 50% a 
28 de juliol, i estar al corrent de pagament, serà condició indispensable per a poder participar en el 
mercat. 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    

Atès que no disposem d’un reglament específic per aquest tipus de mercat, es regirà d’acord amb el 
que disposa el vigent Reglament Regulador dels mercats no sedentaris al Municipi de Calafell, en el 
qual, també es regula en el seu art. 2 la celebració de venda no sedentària en mercats ocasionals. 

Degut que es tracta de la continuïtat del mateix mercat, que des de fa anys es ve celebrant, no es fa 
necessari cap tipus d’informes complementaris. 

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

Primer.Primer.Primer.Primer.- Quedar-ne assabentats del traspàs, a la Regidoria de Comerç-Servei Mercats, de l’organització 
del mercat artesanal d’estiu del 2016 que, fins aquesta edició, s’encarregava l’empresa municipal de 
serveis CEMSSA, amb les especificacions descrites anteriorment.  

Segon.Segon.Segon.Segon.----        Donar compte del present acord als, departaments de Comerç, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana,Policia, Protecció Civil, Via Pública, Mobilitat i Medi Ambient. 



1.11. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.11. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.11. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.11. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.11.1. 1.11.1. 1.11.1. 1.11.1. APROVAR LA APROVAR LA APROVAR LA APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR 
D'INFANTS EL RASCLET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL RASCLET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL RASCLET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL RASCLET EN EL CURS 2015----2016 AL PROVEiDOR CONSTRUCCIONES Y 2016 AL PROVEiDOR CONSTRUCCIONES Y 2016 AL PROVEiDOR CONSTRUCCIONES Y 2016 AL PROVEiDOR CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SEAL SLCONTRATAS SEAL SLCONTRATAS SEAL SLCONTRATAS SEAL SL       

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

Expedient referent a la bonificació quotes famílies nombroses del 33% i 10% de la llar d’infants El 
Rasclet en el curs 2015-2016 al proveïdor Construcciones y Contratas Seal sl  

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. L’Ajuntament de Calafell té un contracte per la concessió de la gestió i funcionament de
l’explotació dels serveis d’escoles bressols.

2.2.2.2. El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell, va considerar oportú, en el moment de
crear les ordenances fiscals en relació a les tarifes de la concessió del servei municipal d’escoles bressols
aplicar uns descomptes específics per ajudar a les famílies. Segons les ordenances van establir els
següents descomptes:

• 10% de descompte per a la inscripció de dos germans a la quota (la deducció s’aplica a tots
dos).

• 33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).

3.3.3.3. La factura presentada per aquests descomptes del proveïdor Construcciones y Contratas Seal sl és
d’un total de 1.604,70€

4.4.4.4. L’Ajuntament abonarà la despesa a l’empresa un cop aquesta presenti factura.

5.5.5.5. El tipus de contractació que es portarà a terme amb l’empresa Construcciones y Contratas Seal sl és
de contracte menor (art. 111 del Text Reforç de la Llei de Contractes del sector Públic)

6.6.6.6. El departament d’Ensenyament va sol·licitar proposta de despesa número   127/2016, a favor del
proveïdor Construcciones y Contratas Seal sl, amb NIF B-59453142 per les despeses de bonificació
quotes famílies nombroses Llar d’Infants El Rasclet durant el període de gener a juny de 2016, per un
import de 1.604,70 euros.

7.7.7.7. El departament d’Intervenció emet informe favorable número 447/2016 comunicant la conformitat
a la proposta de despesa número 127/2016, els quals queda unit a l’expedient.

Justificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitat    

L’Ajuntament de Calafell té uns preus públics aprovats per les llars d’infants municipals. Per aquest 
motiu s’ha de realitzar la despesa de les bonificacions presentades per l’empresa en relació a les 
famílies nombroses i a l’escolarització de dos germans o més al mateix centre. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



2.2.2.2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya.

3.3.3.3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.

4.4.4.4. Reial Decret Legislatiu 3/211, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.

5.5.5.5. Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Calafell

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

Primer. Primer. Primer. Primer. Aprovar la proposta de despesa número  127/2016, a favor del proveïdor Construcciones y 
Contratas Seal sl, amb NIF B-59453142 per les despeses de bonificació quotes famílies nombroses Llar 
d’Infants  El Rasclet durant el període de gener a juny de 2016, per un import de 1.604,70 euros.  

Segon. Segon. Segon. Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la part interessada i als departaments d’intervenció i 
tresoreria. 

1.11.2. 1.11.2. 1.11.2. 1.11.2. APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR 
D'INFANTS ELS TERROSSETS EN EL CURS 2015D'INFANTS ELS TERROSSETS EN EL CURS 2015D'INFANTS ELS TERROSSETS EN EL CURS 2015D'INFANTS ELS TERROSSETS EN EL CURS 2015----2016 AL PROVEÏDOR SERVEIS EDUCATIUS 2016 AL PROVEÏDOR SERVEIS EDUCATIUS 2016 AL PROVEÏDOR SERVEIS EDUCATIUS 2016 AL PROVEÏDOR SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRÓ SLCAVALL DE CARTRÓ SLCAVALL DE CARTRÓ SLCAVALL DE CARTRÓ SL       

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

Expedient referent a la bonificació quotes famílies nombroses del 33% i 10% de la llar d’infants els 
Terrossets en el curs 2015-2016 al proveïdor Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. L’Ajuntament de Calafell té un contracte per la concessió de la gestió i funcionament de
l’explotació dels serveis d’escoles bressols.

2.2.2.2. El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell, va considerar oportú, en el moment de
crear les ordenances fiscals en relació a les tarifes de la concessió del servei municipal d’escoles bressols
aplicar uns descomptes específics per ajudar a les famílies. Segons les ordenances van establir els
següents descomptes:

• 10% de descompte per a la inscripció de dos germans a la quota (la deducció s’aplica a tots
dos).

• 33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).

3.3.3.3. La factura presentada per aquests descomptes del proveïdor Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L
és d’un total de 3.400€

4.4.4.4. L’Ajuntament abonarà la despesa a l’empresa un cop aquesta presenti factura.

5.5.5.5. El departament d’Ensenyament va sol·licitar proposta de despesa número   84/2016, a favor del
proveïdor Serveis Educatius Cavall de Cartró sl, amb NIF B63618045 per les despeses de bonificació



quotes famílies nombroses Llar d’Infants els Terrossets durant el període de gener a juny de 2016, per 
un import de 3.400 euros.  

6.6.6.6. El departament d’Intervenció emet informe favorable número 414/2016 comunicant la conformitat
a la proposta de despesa número 84/2016, els quals queda unit a l’expedient.

Justificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitat    

L’Ajuntament de Calafell té uns preus públics aprovats per les llars d’infants municipals. Per aquest 
motiu s’ha de realitzar la despesa de les bonificacions presentades per l’empresa en relació a les 
famílies nombroses i a l’escolarització de dos germans o més al mateix centre. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2.2.2.2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya.

3.3.3.3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.

4.4.4.4. Reial Decret Legislatiu 3/211, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.

5.5.5.5. Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Calafell

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

Primer. Primer. Primer. Primer. Aprovar la proposta de despesa número  84/2016, a favor del proveïdor Serveis Educatius 
Cavall de Cartó sl, amb NIF B63618045  per les despeses de bonificació quotes famílies nombroses Llar 
d’Infants  Terrossets durant el període de gener a juny de 2016, per un import de 3.400 euros.  

Segon. Segon. Segon. Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la part interessada i als departaments d’intervenció i 
tresoreria. 

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. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I 
EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, PEL SISTEMA DE EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, PEL SISTEMA DE EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, PEL SISTEMA DE EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, PEL SISTEMA DE 
CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS----OPOSICIÓ LLIURE,OPOSICIÓ LLIURE,OPOSICIÓ LLIURE,OPOSICIÓ LLIURE,    DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A DE DOS LLOCS DE TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A 
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALLLA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALLLA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALLLA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL       

FetsFetsFetsFets    



1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de
dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball.

2. El 31 de maig de 2016, per Decret d’Alcaldia núm. 1611, es va resoldre aprovar la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició
lliure, per a la contractació temporal de dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la
creació d’una borsa de treball, exposant-se al públic d’acord el que estableixen les bases del
procés.

3. Durant el període d’al·legacions de 10 dies, que finalitzava l’11 de juny de 2016, han estat
presentades diverses sol·licituds de subsanació del motiu d’exclusió del procés selectiu i
d’exempció per a la realització de la prova de català; i no ha estat presentada cap recusació o
abstenció dels membres de l’òrgan qualificador.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0218/2016/RH/CG, de 13 de juny de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Base cinquena de les bases que regulen el procés selectiu per a la cobertura de dos llocs de treball
d’informador/a turístic/a adscrits al Departament de Turisme, en règim de personal laboral
temporal, on s’estableixen els motius d’exclusió, que són:

“…la no presentació de la documentació següent: 

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

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

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

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

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

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

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

4. 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.

5. 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.



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

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

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

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

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

11. 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.

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. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació temporal de dos llocs de treball
d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i
Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2 d’aquesta resolució.

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

2. Manifestar que els/les aspirants admesos que han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència en  català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent
o superior, resten exempts de realitzar l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de la
fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 d’aquesta
resolució; i els no exempts i per tant obligats a realitzar la prova són els relacionats en l’Annex Annex Annex Annex 4444.

3. Manifestar que els/les aspirants admesos que no tenen la nacionalitat espanyola resten obligats a la
realització d’una prova per demostra un coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, que correspon al segon exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i



que són els relacionats en l’Annex 6Annex 6Annex 6Annex 6, i els exempts de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 5Annex 5Annex 5Annex 5 
d’aquesta resolució. 

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

Data: 16 de juny de 2016 
Hora: A les 08:45 hores 
Lloc: Aula 5, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

5. Convocar als aspirants admesos i no exempts de realitzar-la, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició, corresponent
a la prova de llengua catalana:

Data: 16 de juny de 2016 
Hora: A les 09:00 hores 
Lloc: Aula 5, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

6. Convocar als aspirants admesos, que hagin superat el primer exercici i que estiguin obligats a
realitzar-la, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del segon
exercici de la fase d’oposició, corresponent a la prova de llengua castellana:

Data: 16 de juny de 2016 
Hora: A les 12:00 hores 
Lloc: Aula 5, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

7. Convocar als aspirants admesos i als que hagin superat el segon exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició,
corresponent a la prova tipus test:

Data: 17 de juny de 2016 
Hora: A les 11:00 hores 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

8. Convocar als aspirants admesos i als que hagin superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició,
corresponent al cas pràctic:

Data: 17 de juny de 2016 
Hora: A les 12:30 hores 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

9. Convocar als aspirants admesos i als que hagin superat el quart exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització de les entrevistes personals:

Data: 17 de juny de 2016 
Hora: A partir de les 14:00 hores, en franges de 10 minuts. 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

10. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació
als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26



de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

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

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

3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I 
EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURSEXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURSEXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURSEXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS----
OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM LABORAL, D’OFICIALS DE PRIMERA ADSCRITS A LA UNITAT DE 
BRIGADA DE VIA PÚBLICA, PER: CBRIGADA DE VIA PÚBLICA, PER: CBRIGADA DE VIA PÚBLICA, PER: CBRIGADA DE VIA PÚBLICA, PER: COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA OBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA OBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA OBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS, COBRIR UNA 
JUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR UNA BORSA DE TREBALLJUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR UNA BORSA DE TREBALLJUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR UNA BORSA DE TREBALLJUBILACIÓ PARCIAL, I CREAR UNA BORSA DE TREBALL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la contractació laboral per ocupar
dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim
d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la creació d’una borsa de treball.

2. El 31 de maig de 2016, per Decret d’Alcaldia núm. 1610, es va resoldre aprovar la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició
lliure, per a la contractació de dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de
Brigada de Via Pública, en règim d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la
creació d’una borsa de treball.

3. Durant el període d’al·legacions de 10 dies, que finalitzava l’11 de juny de 2016, no ha estat
presentada cap sol·licitud d’exempció per a la realització de la prova de català, ni cap recusació o
abstenció dels membres de l’òrgan qualificador.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0219/2016/RH/CG, de 13 de juny de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Base quarta de les bases que regulen el procés selectiu per a la cobertura de tres llocs de treball
d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim d’interinitat, on
s’estableixen els motius d’exclusió, que són:

“…la no presentació de la documentació següent: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15. 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.

16. 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.

17. 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. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació de dos (2) llocs de treball d’oficial primera
adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial
primera rellevista, i la creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2
d’aquesta resolució.

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

2. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell bàsic de català (A2) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o
superior, resten obligats a la realització de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de
la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4, i els exempts
de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 d’aquesta resolució.

3. Manifestar que tot el personal aspirant té la nacionalitat espanyola i per tant queden exempts de
realitzar el segon exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades consistent en demostrar
un coneixement adequat del castellà.

4. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent, ni han acreditat
documentalment tenir la capacitat del lloc de treball convocat, resten obligats a la realització d’una
prova de capacitat, que correspon al tercer exercici de la fase d’oposició segons les bases
aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 6Annex 6Annex 6Annex 6, i els exempts de realitzar-la són els relacionats a
l’Annex 5Annex 5Annex 5Annex 5 d’aquesta resolució.

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

Data: 15 de juny de 2016 
Hora: A les 09:15 hores 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 



6. Convocar als aspirants admesos i no exempts de realitzar-la, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició, corresponent
a la prova de llengua catalana:

Data: 15 de juny de 2016 
Hora: A les 09:30 hores 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

7. Convocar als aspirants admesos, que hagin superat el primer exercici i que estiguin obligats a
realitzar-la, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del tercer
exercici de la fase d’oposició, corresponent a la prova de capacitat:

Data: 17 de juny de 2016 
Hora: A les 09:00 hores 
Lloc: A determinar 

8. Convocar als aspirants admesos i als que hagin superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició,
corresponent a la prova pràctica:

Data: 20 de juny de 2016 
Hora: A les 09:00 hores 
Lloc: A determinar 

9. Convocar als aspirants admesos i als que hagin superat el quart exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització de les entrevistes personals:

Data: 21 de juny de 2016 
Hora: A partir de les 16:00 hores, en franges de 10 minuts. 
Lloc: Aula 6, Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble) 

10. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació
als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

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

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

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

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

Núm. Registre DNI 



Entrada 

17603 918G 

17818 697N 

17852 873J 

17859 298P 

18050 442H 

18249 078Q 

18315 985F 

18396 768H 

18490 148C 

18590 118P 

18638 968K 

18675 250A 

18734 961Q 

18802 898T 

18812 644P 

18838 660E 

18855 321V 

18879 621B 

18917 178R 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT LLISTAT LLISTAT LLISTAT D’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOS    

No hi ha ningú. 

ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

18490 148C 

18638 968K 

18675 250A 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

17603 918G 1 

17818 697N 1 



17852 873J 1 

17859 298P 1 

18050 442H 1 

18249 078Q 1 

18315 985F 1 

18396 768H 1 

18590 118P 1 

18734 961Q 1 

18802 898T 1 

18812 644P 1 

18838 660E 1 

18855 321V 1 

18879 621B 1 

18917 178R 1 

1) No aporta cap tipus de certificat

ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX 5555    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITAT    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

17603 918G 

17818 697N 

17852 873J 

17859 298P 

18050 442H 

18396 768H 

18490 148C 

18638 968K 

18675 250A 

18734 961Q 

18838 660E 

18879 621B 

ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATPROVA DE CAPACITATPROVA DE CAPACITATPROVA DE CAPACITAT    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

18249 078Q 1 

18315 985F 1 



18590 118P 1 

18802 898T 1 

18812 644P 1 

18855 321V 1 

18917 178R 1 

1) No aporta cap tipus de titulació ni acredita la capacitat documentalment.

3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA 
CONTRACTADA COM A FORMADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ CONTRACTADA COM A FORMADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ CONTRACTADA COM A FORMADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ CONTRACTADA COM A FORMADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA 
2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/152015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/152015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/152015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/15/00023. /00023. /00023. /00023.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar contractar
mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora R. M. S. de 
l’1 de març al 30 de juny de 2016, ambdós inclosos, dins del Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació, amb número d’expedient 
SOC001/15/00023, amb aquest detall:

Categoria: Formadora. Tasques de formadora 
GC:02 
Jornada: 50% de jornada 

2. El 8 de juny de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 20386, la senyora R. M. S. sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de treball, amb efectes 
del dia 10 de juny de 2016.

3. El 10 de juny de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 20645, la senyora M. sol·licita modificar la data de fi efectiu del contracte, passant a ser 
el dia 13 de juny de 2016.

4. Atès que l’esmentada empleada informa de la seva voluntat amb una antelació inferior als quinze 
dies del període de preavís, i que tenia pendent de realitzar un dia de vacances, s’han demanat els 
càlculs corresponents a aquesta finalització, amb el següent resultat: 



Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0217/2016/RH/CG, de data 10 de juny 
2016, que queda unit a l’expedient. 

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de dretde dretde dretde 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. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, d’aprovació del text refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.

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

5. Articles 15 i 49.1.d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

6. 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.

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

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

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

1. Acceptar la baixa voluntària i donar per extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat 
d’interès social, de la senyora R. M. S. com a formadora de la Casa d’Oficis, a càrrec de la subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya dins del Programa d’experiència professional

DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    SOU BASESOU BASESOU BASESOU BASE    
PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA 

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Nòmina juny 375,89 € 62,65 € 438,54 € 
Part proporcional vacances (1 dia) 46,00 € 

Subtotal brut 484,54 € 
Falta de preavís -337,33 €
Total brut 147,21 € 
IRPF 0 € 
Quota Obrera -31,02 €
Total netTotal netTotal netTotal net    116,19 €116,19 €116,19 €116,19 €    
Quota empresa 158,70 € 
Cost total 643,24 € 



per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació, amb número d’expedient 
SOC001/15/00023, amb efectes del dia 13 de juny de 2016. 

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

3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA TREBALLADORA 
CONTRACTADA COM A FORMADORA DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL CONTRACTADA COM A FORMADORA DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL CONTRACTADA COM A FORMADORA DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL CONTRACTADA COM A FORMADORA DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS 
TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE 
TREBALL ALS BARRIS 2015. PROGTREBALL ALS BARRIS 2015. PROGTREBALL ALS BARRIS 2015. PROGTREBALL ALS BARRIS 2015. PROGRAMA CRAMA CRAMA CRAMA C    

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar contractar
mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora R. M. S. des 
del 30 de desembre de 2015 fins el 29 de desembre de 2016, ambdós inclosos, dins del Programa 
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
barris 2015, Programa C, amb número d’expedient TTB-088/15, i que formaria part del personal 
d’estructura de la Casa d’Oficis Eco-manteniment d’espais comunitaris, amb aquest detall:

Lloc de treball: Docent de complementària 
Candidat/a seleccionat/ada: Rocío Millán Sánchez 
Grup de Cotització: 02 
Jornada a aplicar: 7 hores /setmanals (18,67%) 
Horari: Dimarts i divendres de 8 a 11,30h 

2. El 8 de juny de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 20386, la senyora R. M. S. sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de treball, amb efectes 
del dia 10 de juny de 2016.

3. El 10 de juny de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 20645, la senyora M. sol·licita modificar la data de fi efectiu del contracte, passant a ser 
el dia 13 de juny de 2016.

4. Atès que l’esmentada empleada informa de la seva voluntat amb una antelació inferior als quinze 
dies del període de preavís, i que tenia pendent de realitzar un dia de vacances, s’han demanat els 
càlculs corresponents a aquesta finalització, amb el següent resultat: 



5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0216/2016/RH/CG, de data 10 de juny
2016, 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. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, d’aprovació del text refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.

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

5. Articles 15 i 49.1.d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

6. 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.

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

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

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

DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    SOU BASESOU BASESOU BASESOU BASE    
PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA PRORRATEIG PAGA 

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
Nòmina juny 116,96 € 19,50 € 136,46 € 
Part proporcional vacances (1 dia) 14,31 € 

Subtotal brut 150,77 € 
Falta de preavís -104,97 €
Total brut 45,80 € 
IRPF 0 € 
Quota Obrera -9,64 €
Total netTotal netTotal netTotal net    36,16 €36,16 €36,16 €36,16 €    
Quota empresa 48,40 € 
Cost total 199,17 € 



1. Acceptar la baixa voluntària i donar per extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat 
d’interès social, de la senyora R. M. S. com a formadora de la Casa d’Oficis, a càrrec de la 
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya dins del programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2015, amb efectes del 
dia 13 de juny de 2016.

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

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




