
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/27JGL2016/27JGL2016/27JGL2016/27    

A Calafell, en data 27 de juny de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferre Sole, 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. TORRADO BONALS LLUIS 

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

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

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT IACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT IACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT IACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I    PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
170/2016.170/2016.170/2016.170/2016.       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 170/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la remissió
de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al Procediment

Abreujat núm. 170/2016 instat per la senyora M. J. M. Ma. contra la desestimació

presumpta, per silenci administratiu negatiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial

pels danys i perjudicis soferts arrel d’una caiguda a la via pública el 21 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:

• Procediment Abreujat Núm. 2170/2016 interposat M. J. M. M.,  i que es segueix davant 

del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona. 

2. Designar com a lletrada de la companyia asseguradora MAPFRE a la Sra. Marta Abella

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

Abreujat  núm. 170/2016, 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. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 170/2016 DE DATA 9 DE JUNY DE 2016, DEL JUTJAT 170/2016 DE DATA 9 DE JUNY DE 2016, DEL JUTJAT 170/2016 DE DATA 9 DE JUNY DE 2016, DEL JUTJAT 170/2016 DE DATA 9 DE JUNY DE 2016, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
216/2015.216/2015.216/2015.216/2015.       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 170/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en

referència al procediment abreujat 216/2015 interposat per SOREA, Sociedad Regional de

Abastecimiento de Aguas, SAU.

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

“QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO presentado por la Procuradora de los Tribunales Maria Antonia Ferrer 



Martínez, en representación y defensa de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU frente a la Resolución de fecha 18 de marzo de 2015 del Ayuntamiento de 
Calafell, ratificando dicha resolución por ser conforme a derecho, y todo ello con expresa 
imposición de costas a la parte actora hasta el límite de 400 euros.” 

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

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de la Sentència 170/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de

Tarragona, en referència al procediment abreujat 216/2015 interposat per Sorea, Sociedad

Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.  i ordenar el seu compliment.

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

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
51/2016.51/2016.51/2016.51/2016.       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment Abreujat  51/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jujtat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la remissió 
de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al Procediment 
Abreujat núm.  51/2016 instat per la Sra. V. A. Z. contra l’Ajuntament de Calafell per la 

desestimació per silenci administratiu de la reclamació de Responsabilitat Patrimonial en  

data 18 de juliol de 2015.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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



1. Comparèixer com a part demandada en el següent procediment:

• Procediment Abreujat 51/2016 interposat per V. A. Z.,  i que es segueix davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. 

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

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

Procediment Abreujat núm. 51/2016, 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 Social 1
de Tarragona

1111....2222....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

1111....2222....1111....    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSTTTTIIIICCCCAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    PPPPEEEERRRR    RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    DDDDEEEE    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL....    IIIIMMMMMMMMOOOOBBBBLLLLEEEE    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    
AAAALLLL    CCCC////    AAAANNNNDDDDAAAALLLLUUUUSSSSIIIIAAAA,,,,    33334444    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    PPPPOOOORRRRTTTTAAAA    2222    44443333888822220000    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 88/2016  
Interessat: I. S. M. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 10 de maig de 2016, el Sra. I. S. M., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 88/2016  per l’execució de REFORMA DE LOCAL. IMMOBLE SITUAT AL C/ ANDALUSIA  
DE CALAFELL 43820.  

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, 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: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 27 de maig de 2016  , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sra I. S. M.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  88/2016
per  la REFORMA DE LOCAL. IMMOBLE SITUAT AL C/ ANDALUSIA DE CALAFELL 43820 ,  
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 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de seel dia 1 i 10 de seel dia 1 i 10 de seel dia 1 i 10 de setembretembretembretembre: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’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.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 18/2016.MAJOR EXP. NÚM. 18/2016.MAJOR EXP. NÚM. 18/2016.MAJOR EXP. NÚM. 18/2016. 

PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EXP. NÚM. 18/2016PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EXP. NÚM. 18/2016PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EXP. NÚM. 18/2016PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR EXP. NÚM. 18/2016    

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 18/2016 



Titular: M. B. L. 
Emplaçament: CR GINESTA, 16  

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 18/04/2016 el Sr. M. B. L. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per 
realitzar les obres consistents en la  CONSTRUCCIÓ D’UNA  PISCINA AL C/ GINESTA  43882  SEGUR DE 
CALAFELL, amb la referència cadastral núm. 3257801CF8635N0001XL  .

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic el  Sr. 
Ricard Barque Via, visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de 
Barcelona, el dia 14/04/2016, amb núm. AUP 859, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. 
Ricard Barque Via. 

2222.... En data 18 de maig de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

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

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

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



5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del POUM 
de Calafell). 
6.6.6.6.---- Queda també prohibit: 

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

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

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

15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  

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

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

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembre: 



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

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

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

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

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient. 
21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 



22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 
de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

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

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular de
la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions
complementàries que procedeixin.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. M. B. L. llicència 
urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ D’UNA  PISCINA AL  C/ GINESTA  43882 DE SEGUR 
DE CALAFELL, d’acord amb el projecte tècnic.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111....2222....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11117777////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 17/2016  
Titular: JOSE FERNANDEZ DENIA 
Emplaçament: C/ TERRA ALTA, 36  43820 URB. CALAFELL RESIDENCIAL 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 18/04/2016 el Sr.  J. F. D. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per 
realitzar les obres consistents en la  CONSTRUCCIÓ D’UNA  PISCINA  emplaçades al C/ TERRA ALTA   
43820  de la Urbanització  Calafell Residencial, amb la referència cadastral núm. XXXXX.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Sr. Ricard 
Barqué Via, visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona , 
el dia 12/04/2016, amb núm. AUP458, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. Ricard Barqué 
Via. 



2.2.2.2. En data 18 de maig de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

“El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram”“El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram”“El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram”“El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram”    

3.3.3.3. En data 19 de maig de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de 
dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

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

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

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

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient. 
21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 



de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

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

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular de
la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions
complementàries que procedeixin.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. J. F. D. llicència 
urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ D’UNA  PISCINA al  C/ TERRA ALTA  43820 de la 
urbanització Calafell Residencial, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1111....2222....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    RRRRÚÚÚÚSSSSTTTTEEEEGGGGAAAA 
DDDDEEEELLLL    PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍGGGGOOOONNNN    9999,,,,    PPPPAAAARRRRCCCCEEEELLLL••••LLLLAAAA    55558888    PPPDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL      

S’han detectat unes obres no legalitzables a la finca rústega del polígon 9, parcel·la 58  de Calafell, 
propietat del Sr. J. S. R. sense disposar de llicència municipal, consitents en: 

“Construccions precàries (barraques) de fusta i xapes metàl·liques, de mides aproximades 8x3 m i 
3x4 m, així com el tancament perimetral del recinte amb tanca de malla metàl·lica d’uns 15 m de 
llarg, a l’extrem nord oest de la finca i llindant amb la tanca de l’autopista C-32. La distància de les 
construccions a l’aresta exterior de la calçada de l’autopista és aproximadament d’uns 20 m”. 

S’ha incorporat i s’adjunta a aquest expedient, com annex núm. 1, informe-denúncia de l’inspector 
d’obres, de data 25 de maig de 2016. 

S’ha incorporat i s’adjunta a aquest expedient, com annex núm. 2, informe de l’arquitecte tècnic de 
l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell de data 6 de juny de 2016.  

S’ha incorporat i s’adjunta a aquest expedient, com annex núm. 3, informe de l’assessor jurídic de 
l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell de 22 de juny de 2016.  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



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

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

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 
2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 
3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.

d) El cessament dels usos il·legals.

e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos
il·legals de l’immoble de què es tracti.

f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.

g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.

h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

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

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.
117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades.

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra el Sr. J. S. R. 
per haver executat obres o treballs a la finca rústega situada al Polígon 9, parcel·la 58  de 
Calafell, sense disposar de llicència d’obres o de la comunicació prèvia exigida i essent manifestament 
il·legalitzables consistents en: 

“Construccions precàries (barraques) de fusta i xapes metàl·liques, de mides aproximades 8x3 m i 
3x4 m, així com el tancament perimetral del recinte amb tanca de malla metàl·lica d’uns 15 m de 
llarg, a l’extrem nord oest de la finca i llindant amb la tanca de l’autopista C-32. La distància de les 
construccions a l’aresta exterior de la calçada de l’autopista és aproximadament d’uns 20 m”. 

2.2.2.2.---- Advertir als interessats que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el caràcter de 
manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a l’esmentat article 120 RPLU. 



3333....----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé Osés, com a secretària, 
del present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4444....----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, als interessats un termini d’audiència de 15 dies a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de 
l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5555....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

1111....2222....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA        DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS        EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM.... 
111100006666////2222000011116666,,,,    PPPPEEEERRRR    FFFFEEEERRRR    CCCCAAAATTTTAAAA        AAAA    LLLLAAAA    VVVVOOOORRRREEEERRRRAAAA....    CCCC////    TTTTUUUURRRRQQQQUUUUIIIIAAAA 44443333888822220000    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....       

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 106/2016  
Interessat: J. B. M.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss 

En data 2 de juny de 2016, el Sr. J. B. M. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 106/2016  per  FER CATA A LA VORERA situada al  C/ TURQUIA CALAFELL 43820. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 2 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee 
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss 
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx 
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb 
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,, 
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa 
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll 
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 7 de juny de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr.J. B. M.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  106/2016  per
FER CATA A LA VORERA. C/ TURQUIA CALAFELL 43820,  subjecte a les condicions
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 2 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel 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 a30 d’agost. Durant a30 d’agost. Durant a30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorquest 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.

1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 107/2016,  PER PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 107/2016,  PER PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 107/2016,  PER PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. NÚM. 107/2016,  PER 
OBERTURA DE 1 CATOBERTURA DE 1 CATOBERTURA DE 1 CATOBERTURA DE 1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 15 X 0.4M2 EN TOTAL PER CONNEXIÓ DE A SOBRE VORERA I CALÇADA DE 15 X 0.4M2 EN TOTAL PER CONNEXIÓ DE A SOBRE VORERA I CALÇADA DE 15 X 0.4M2 EN TOTAL PER CONNEXIÓ DE A SOBRE VORERA I CALÇADA DE 15 X 0.4M2 EN TOTAL PER CONNEXIÓ DE 
1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL. C/ GEGANTS PERE I CARME  ( C/ MARTA MATA)1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL. C/ GEGANTS PERE I CARME  ( C/ MARTA MATA)1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL. C/ GEGANTS PERE I CARME  ( C/ MARTA MATA)1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL. C/ GEGANTS PERE I CARME  ( C/ MARTA MATA)  

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 107/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

En data , l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 107/2016  per l’execució d’ obertura de 1 cata sobre vorera i calçada de 15X0,4 M2 
en total per connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural a nous abonats de l’immoble situat al 
C/ GEGANTS PERE I CARME ( C/ MARTA MATA). Ref. Núm. 150487TRC SH,  43820 Calafell 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l’enginyer tècnic municipal, ha emès informe favorable en data 
7 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents condicionants: 



- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat pel tècnic
competent i visat si s’escau.
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans
d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi
quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de la
rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. d’asfalt es
realitzarà només per un costat.
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, serán
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 perles 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 i    liquidar la taxa d’ocupació de la via pública , segons
disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8”
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol

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.

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

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



1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  107/2016  per l’execució d’ obertura de 1 cata sobre vorera i calçada de 15X0,4 m2 en
total per connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural  a nous abonats   de l’immoble
situat al    C/ GEGANTS PERE I CARME

( C/ MARTA MATA). Ref. Núm.  150487TRC SH, 43820 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel 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’a30 d’agost. Durant aquest període no s’a30 d’agost. Durant aquest període no s’a30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà 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....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    66668888////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 68/2016  
Interessat: K. C. G.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    



En data 15 d'abril de 2016, el Sr. K. C. G. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 68/2016  per  treure les jardineres existents i fer-ne de noves, arrebossar amb morter, 
enrajolar el jardí, construir un estany d’aigua i pavimentar. Immoble situat al C/ Aire 43820 de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 17 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó””””....    No obstant procedeix 
fer les següents observacions::::        

• En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb
camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via
Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8

• Atès que el desmuntatge de jardineres i creació d’un estany implica remoure el             subsòl,
quan es dugin a terme aquestes actuacions caldrà la supervisió d’un tècnic municipal per
descartar la presència de restes arqueològiques.

Vist l’informe favorable, emès pel tècnic de patrimoni històric, de data  13 de maig de 2016, el qual 
consta a l’expedient.   

Vist l’informe jurídic, de  data 18 de maig de 2016  , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dFonaments de dFonaments de dFonaments de dretretretret    

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. K. C. G.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
68/2016  per  treure les jardineres existents i fer-ne de noves , arrebossar amb morter, 
enrajolar el jardí, construir un estany d’aigua i pavimentar. Immoble situat  al C/ de l’Aire 
43820 Calafell Poble. Subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 17 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 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 comprPeríode comprPeríode comprPeríode comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre ès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre ès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre ès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel 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’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....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    66666666////2222000011116666    PPPPEEEERRRR    
AAAACCCCOOOONNNNDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    CCCCOOOOMMMMEEEERRRRCCCCIIIIAAAALLLL    EEEENNNN    LLLL''''IIIIMMMMMMMMOOOOBBBBLLLLEEEE    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    EEEENNNN    LLLL''''EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    AAAA,,,,    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    5555    
DDDDEEEELLLL    PPPPOOOORRRRTTTT    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....           

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 66/2016  
Interessat: R. S. L.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 11 d'abril de 2016, la Sra. R. S. L. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors  Exp. 
núm. 66/2016  per  acondicionament de local comercial, situat a l’edifici A, local 5 del Port de Segur 
de Calafell 43882.  

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 12 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data18 de maig de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 



FonamFonamFonamFonaments de dretents de dretents de dretents de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1111....AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr  a la Sra R. S. L.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  66/2016  per acondicionament 
de local comercial, situat a l’edifici A, local 5 del Port de Segur de Calafell 43882, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 12 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 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel 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. 

1. 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.

2.2.2.2. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....2222....9999....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    CCCCOOOOSSSSTTTTEEEESSSS    DDDDEEEELLLL    GGGGAAAARRRRRRRRAAAAFFFF,,,  DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    111100008888////11114444))))       

FetsFetsFetsFets    



Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 108/14 consistents en la neteja 
de la finca situada al c. Costes del Garraf de Segur de Calafell propietat de FINCONNEC, SL. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat a FINCONNEC, SL, mitjançant edicte publicat al BOE núm. 
131 de data 31 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cunit, i no consta que la part 
interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 10 de desembre de 2015, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que no s’ha dut a terme la neteja de la finca, segons Decret núm. 2014/6134 
de 5 de desembre de 2014 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites al Decret núm. 2014/6134 d’ordenació de 
l’expedient OE 108/14, amb càrrec FINCONNEC, SL, pel pròxim dia 6 de setembre de 2016 a partir de 
les 10:00 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja de la finca ubicada al c. Costes del Garraf de Segur de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL, 
per un import de 1.079,56.-euros i 226,71.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal en data 28 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 1.306,27.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 



No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

1111....2222....11110000....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    FFFFOOOORRRRAAAANNNNEEEELLLLLLLL,,,,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    
AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    77775555////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 75/15 consistents en la neteja 
del solar, la neteja, buidat i segellat de la piscina i la retallada de la tanca vegetal al carrer de la finca 
situada al c. Foranell de la Urb. Mas Mel de Calafell propietat del Sr. A. B. C. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat al Sr. A. B. C. mitjançant edicte publicat al BOE 
núm. 131 de data 31 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Girona, i no consta que 
la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 22 de gener de 2016, per part de l’Inspector d’Obres Municipal, 
manifestant que no s’ha dut a terme la neteja del solar ni la neteja, buidat i segellat de la piscina, 
segons acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’expedient OE 75/15, amb càrrec al Sr. J. A. B. C., 
pel pròxim dia 5 de setembre de 2016 a partir de les 9:30 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja del solar, neteja, buidat i segellat de la piscina i retallada de la tanca vegetal al carrer a
la finca ubicada al c. Foranell de la Urb. Mas Mel de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista OPERA CATALONIA, SLU, per un import de 790,00.-
euros i 165,90.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 26 
d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 



4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 955,90.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

1111....2222....11111111....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    FFFFIIIINNNNLLLLÀÀÀÀNNNNDDDDIIIIAAAA,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    66663333////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 63/15 consistents en la neteja 
del solar i la retallada de la tanca vegetal de la finca situada al c. Finlàndia de Segur de Calafell 
propietat dels Srs. D. T. R. i X. M. R. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat als Srs. D. T. R. i X. M. R., mitjançant edicte 
publicat al BOE núm. 131 de data 31 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calafell 
el dia 9 de juny de 2016, i no consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 20 de gener de 2016, per part de l’Inspector d’Obres Municipal, 
manifestant que no s’ha dut a terme la neteja del solar ni la retallada de la tanca vegetal, segons acord 
de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 



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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’expedient OE 63/15, amb càrrec als Srs. D. T. R. i X. M. 
R., pel pròxim dia 6 de setembre de 2016 a partir de les 9:20 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja del solar i retallada de la tanca vegetal a la finca ubicada al c. Finlàndia, de
Segur de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL, 
per un import de 371,51.-euros i 78,02.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal en data 27 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 449,53.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

1111....2222....11112222....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ,,,,,,,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    22224444////11115555))))       



FetsFetsFetsFets    

Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 24/15 consistents en la neteja 
del solar i la poda i manteniment de l’arbrat en perill de caiguda, tant a la via pública com a veïns, de la 
finca situada al c. Perú de Segur de Calafell propietat del Sr. J. A. C. G. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat al Sr. J. A. C. G. mitjançant edicte publicat al BOE núm. 
131 de data 31 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calafell el dia 9 de juny de 
2016, i no consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 9 de desembre de 2015, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que no s’ha dut a terme la neteja del solar ni la poda i manteniment del’arbrat, 
segons acord de Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2015 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 11 de maig de 2015 d’ordenació de l’expedient OE 24/15, amb càrrec al Sr. J. A. C. G. pel 
pròxim dia 6 de setembre de 2016 a partir de les 9:40 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja del solar i poda i manteniment de l’arbrat (en perill de caiguda tant a la via pública com
a veïns) a la finca ubicada al c. Perú, 9-11 de Segur de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL, 
per un import de 810,00.-euros i 170,10.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal en data 28 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 980,10.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 



6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000271 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000271 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000271 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000271 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
ABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR ESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR ESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR ESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR ESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

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

Expedient núm. 4303716000271 relatiu a l’aprovació de la resolució abreujat d’expedient sancionador 
estimant les al·legacions presentades 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 7 de febrer de 2016, la policia Local de Calafell va aixeca acta genèrica contra el Sr. A. per 
infracció de l’art. 71 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics de 
Calafell per consum de begudes alcohòliques al carrer Sant Pere, 46,a les 00.40 hores. A més, es deixa 
constància que li son intervingudes tres ampolles de begudes alcohòliques plenes.

2. En data 29 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient sancionador contra el Sr. A. pels fets esmentats.

3. En data 16 de mar de 2016, el Sr. A. ha presentat l’escrit d’al·legacions objecte d’aquest 
informe mitjançant el qual sol·licita deixar sense efecte l’acord d’inici i arxivar l’expedient, bàsicament, 
per no haver-se produïts els fets descrites per la policia.

4. Traslladades les al·legacions als agents que van intervenir el dia dels fets, el dia 11 de maig de 2016, 
han emès l’informe del qual es desprèn que les tres ampolles intervingudes estaven plenes, no poden 
certificar que la persona denunciada estigués consumint i que, per aquest motiu, no es ratifiquen en el 
fet denunciat de consum de begudes alcohòliques en espai públic. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. L’article 137.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa que:



“1. Els procediments sancionadors han de respectar la presumpció de no  existència de 
responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari.” 

2. En primer lloc, recordar que el principi de presumpció d’innocència recollit al transcrit article 137.1 
de la Llei 30/1992 suposa, d’acord amb la doctrinal constitucional, que la sanció ha d’estar basada en 
actes o mitjans probatoris de càrrec o incriminatoris de la conducta retreta, que la càrrega de la prova 
correspon a qui acusa, sense que ningú estigui obligat a provar la seva pròpia innocència i que, 
qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurament valorat per l’òrgan 
sancionador, ha de traduir-se en un pronunciament absolutori.

3. D’altra banda, en relació al valor incriminatori de les actes de denúncia dels agents o policia, regeix 
la presumpció de legalitat i veracitat, el que constitueix una essencial garantia d’una acció 
administrativa eficaç, el que no vol dir que, en tot cas, els fets denunciats per un agent o policia es 
considerin indiscutibles, ja que la realitat dels mateixos pot quedar desvirtuada mitjançant la adequada 
prova en contrari o per l’absència de tota prova segons la naturalesa, circumstància i qualitat dels fets 
denunciats – atenent el que disposa l’article 137.3 de l’esmentada Llei 30/1992 -. Els agents o policies 
denunciants, davant de la negativa dels fets pels inculpats, poden pronunciar-se per ratificació i 
aclariment de la denúncia o bé per un altre mitja de prova, amb l’objecte d’aconseguir la prova plena 
que justifiqui la imposició de la sanció que correspongui.

4. Doncs bé, les al·legacions del Sr. A., de 16 de març de 2016, han de ser estimades pel simple fet 
que l’acta de la policia, única prova existent en l’expedient, no tant sols no ha estat ratificada pels 
agents de policia que van intervenir al dia dels fets sinó, a més a més, mitjançant l’informe posterior, 
de data 11 de maig de 2016, manifesten que les ampolles intervingudes estaven plenes i no poden 
certificar el fet imputat del consum en la via pública.

5. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

6. Resultant que de conformitat amb les actuacions dutes a terme ha estat provat que els fets descrits 
a l’esmenta’t plec de càrrecs, després de l’estudi de les al·legacions, es comprova qqqquuuueeee    nnnnoooo    eeeessss 
rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbblllleeee dels mateixos, tal i coms s’exposa en l’al·legació que consta a l’expedient.

7. Pel que la responsabilitat dels fets esmentats NO recau presumptament sobre el Sr. J. A. Ll..

8. 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.

9. 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.

10. 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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- ESTIMAR les al·legacions presentades per el Sr. J. A. Ll. contra l'expedient núm. 
4303716000271.  

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....---- Aprovar l'arxiu de l'expedient. 



TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Notificar la resolució a la part interessada i a l'equip instructor. 

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716001203 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA EXPEDIENT NUMERO 4303716001203 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA EXPEDIENT NUMERO 4303716001203 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA EXPEDIENT NUMERO 4303716001203 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716001203 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 
sancionador  

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 12 de juny de 2016 a les 00.45 hores expedient per la qual es 
dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. A. P. O. que aquest podria ser autor i 
responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, segons detall literal: “Dades del lloc on s’efectua l’acta: pàrking estació de Renfe. Precepte 
i articles infringits: Ordenança general de Convivència ciutadana i ús dels espais públics. Especificació 
dels fets presumiblement infringits: Consum de begudes alcohòliques a la via pública. Material 
intervingut: 3 ampolles de vodka i 3 ampolles de suc de taronja amb alcohol. Observacions: 
S’intervé 3 ampolles de vodka marca Keep i 3 ampolles de Fanta de taronja amb begudes 
alcohòliques a l’interior. Incidència: Realizando servicio en la zona de Calafell playa en 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la via publica, s’observa un grup nombrós de joves 
consumint alcohol en el pàrquing de l’estació de Calafell. El grup de joves estaven al costat i dintre 
d’un vehicle matricula xxxx-FHD. Que els agents observen al denunciat consumint begudes 
alcohòliques i porten 3 ampolles de vodka i 3 ampolles de Fanta amb alcohol dintre.”.

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

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

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

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

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte la veracitat de les denuncies
imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori respecte als fets denunciats, sense
perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin possibles sobre el fet
denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin assenyalar o
aportar els propis denunciats.

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

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



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

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

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

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

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

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

1.-    Iniciar l’expedient sancionador al Sr. A. P. O. domiciliats al carrer Castillejos  de Barcelona (codi 
postal 08024), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de les previstes a l’article 
71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, determinant el 
caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

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

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

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716001203, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€. 

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

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

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



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

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

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

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

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

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716001243 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001243 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001243 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001243 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. 4303716001243 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 14 de juny de 2016 hora 15.30  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 setmanal dimarts de Calafell. La 
parada número 33, a les 15.30 hores, està recollint encara, tal com es veu a la fotografia que s’annexa 
a l’expedient Manca carregar tota la fruita i desmuntar el tendal."

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 Sagairi 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....3333....4444....    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    NNNNOOOOMMMM    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    ––––    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    ----    222xxxx 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA DE GUAL – PLACA - xxxx 

FFFFeeeettttssss    



1. El 09 de juny de 2016 , va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número  2016/20537, 
instància presentada per la senyora M. T. F. mitjançant la qual  sol·licita canvi de nom de la 
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 Marca Hispànica  de Segur de Calafell, 
numero de placa xxxx.

2. Es comprova que l’anterior titular d’aquesta llicència de gual permanent és la senyora M. T. F. 

3. Es comprova que la senyora  M. T. F. figura també com a propietària de la finca al carrer Marca 
Hispànica . 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Atès que es donarà compliment al contingut de l'ordenança municipal sobre llicencies de guals i 
reserves de Via Pública  i ressaltar el que disposen els articles de l’ordenança de convivència. 

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: 

Primer.- Aprovar el canvi de nom a favor de la  M. T. F. de Segur de Calafell, de la placa de gual 
número xxxx del carrer Marca Hispànica. 

Segon.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, adaptant en cada moment amb el que 
disposa l'article 24 punt 4 de l'ordenança municipal segons models aprovats, pel que  els serveis 
municipals d'obres comprovaran la correcta execució. 

Tercer.- Es donarà compte d'aquesta resolució al departament de Rendes,  i a la part interessada. 

1111....3333....5555....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    xxxx  AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    FFFFEEEERRRRRRRRAAAADDDDUUUURRRRAAAA  

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    

DESESTIMAR BAIXA GUAL PLACA NÚMERO xxxx AL CARRER FERRADURA

FFFFeeeettttssss    

1. El 07 de maig de 2016, va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/16232, la instància presentada pel senyor J. P. M. sol·licitant la baixa de la llicència de gual 
corresponent a la placa  número      al carrer Ferradura.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals o
recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència,
estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança,i al
pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació, segons Ies disposicions
vigents en cada moment.

2. Cal manifestar-li que la nostra ordenança estableix segons l’article 25, punt 4., que es modificarà la
llicencia com baixa per no tenir entrada ni sortida de vehicles, per obres, etc, una vegada
comprovades, donaran lloc, a petició del titular, a la baixa de Padró de contribuents per aquest
concepte, amb efectes a partir del dia següent al 30 de juny o al 31 de desembre de l’any en que es
sol·liciti, si amb anterioritat a les dites s’han acomplert tots els requisits exigits en aquesta
ordenança.

3. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública de data 10 de maig de 2016, existeix
entra i sortida de vehicles, per tant no compleix els requisits per poder donar de baixa el gual.

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)

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  presentada pel senyor J. P. M. sol·licitant la baixa de la llicència 
de gual corresponent a la placa  número xxxx al carrer Ferradura. 

2222....---- Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, departament de rendes, pel seus 
coneixements i efectes oportuns. 

1111....3333....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111999900002222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    PPPPAAAARRRRCCCCIIIIAAAALLLLMMMMEEEENNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303715001902 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució estimar parcialment les al·legacions presentades. 

FFFFeeeettttssss: 

1. En data 19 de setembre de 2015, els policies locals núm. 181 i 174 de l’Ajuntament de Calafell van 
denunciar al Sr. M. R. A. en el Passeig Marítim de Segur de Calafell 255, per infraccions en matèria 
de tinença de gos potencialment perillós, en concret: per manca de llicència pertinent, per manca 
d’alta al cens municipal, per no disposar de assegurança de responsabilitat civil, per no estar 
identificat amb microxip i per portar al gos sense morrió per la via pública.

2. En data 11 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient sancionador contra el Sr. A. per infracció dels articles 9, 11 i 14 de l’ordenança 
municipal de tinença d’animals de companyia, li va atorgar un termini d’al·legacions de 10 dies i li va 
requerir la documentació abans referida en relació a la llicència municipal, alta censal del gos, 
identificació microxip, assegurança de responsabilitat civil i rètol identificatiu en el domicili de gos 
potencialment perillós. 



3. Escrit d’al·legacions de Sr. M. R. A. , de 4 de maig de 2016, aportant documents de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts en relació a la tinença d’un gos perillós, en concret: alta cens municipal, 
identificació xip, llicència municipal de tinença, pòlissa d’assegurança i rètol identificatiu en el domicili.

4. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. M. R. A. , a tenir en compte donat que pot incidir en la 
resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió,

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

6. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. M. R. A.  

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. El present expedient sancionador ha de ser arxivar pel que fa a la falta de llicència municipal, alta 
censal, microxip, assegurança responsabilitat civil i placa identificativa de gos potencialment perillós en 
el domicili, atès que el Sr. R., mitjançant al seu escrit d’al·legacions, de data 4 de maig de 2016, ha 
pogut acreditar que disposa de tota aquesta documentació obligatòria el dia de la denúncia.

2. En canvi, aquest expedient no pot ser arxivat al no haver desvirtuat el denunciat, Sr. R., el fet 
denunciat de passejar el gos sense morrió, incomplint el que disposa l’article 14.3 de l’Ordenança de 
Municipal de tinença d’animals de companyia.

3. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 59. 
Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a l’expedient.

4. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

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

6. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual cosa 
escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

7. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 14 i 
48.2.E i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el 
que disposa l'article 49.2 de l’Ordenança de Municipal de tinença d’animals de companyia.

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

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



10. 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.

11. 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.

12. 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.- Proposo estimar parcialment les al·legacions, arxivant aquest expedient sancionador pel que fa a la 
manca de llicència municipal, alta censal, assegurança responsabilitat civil, identificació microxip i 
continuar la seva tramitació en relació a l’incompliment de passejar el gos potencialment perillós sense 
morrió, i aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a Sr. M. R. A.   per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 14 i 48.2.E de l'ordenança 
municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 402,00.-€. 

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

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

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

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

1111....3333....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333355558888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNOOOO    HHHHAAAAVVVVEEEENNNNTTTT    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    NNNNIIII    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303716000358 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 25 d’abril de 2016, en el que se li 
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació



del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la 
defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions i proposició de 
proves. 

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 25 d’abril de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Automòbils Autocam, S.L., en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels
espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar els fets "Repartiment
de publicitat. Al pàrquing del Blanquet i del Mercat hi ha publicitat a tots els vehicles de l’empres
Marcat-km.0 de Vilanova i la Geltrú. No consta permís per repartiment de publicitat al departament de
via pública." que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 25 d’abril de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i,
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs
el 25 d’abril de 2016.

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

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 16 de febrer de 2016.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Automòbils Autocam,
S.L..

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Automòbils Autocam, S.L.
amb NIF B-58473893 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la
quantia de  la sanció de 300,00.-€.

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

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

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

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

1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. EXPEDIENT NUMERO 4303714000793 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000793 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000793 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000793 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ        

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

Expedient núm. 4303714000793 relatiu a l’aprovació de la proposta de resolució 



FetsFetsFetsFets    

1. En data 25 d’abril de 2014, el policia local núm. 067 van aixecar denuncia contra el Sr. J. F. 
V. en la ctra. De La Estació, s/n, per desobeir les ordres de l‘agent de l’autoritat, infringint l’art. 74 de 
l’Ordenança Municipal. De l’apartat d’Incidència de l’esmentada denúncia l’agent informa que va 
convidar al denunciat a deixar lliure l’espai que ocupava per estar reservat per a vehicles de 
minusvàlids i que dient-li que “no tienes otra cosa mejor que hacer” va iniciar la marxa i que, 
posteriorment, a la sortida de pàrking va ser identificat i informat que es procedia a denunciar aquest 
fet.

2. En data 29 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient sancionador contra el Sr. Fernandez per incompliment de l’article 74.1.b per desobeir els 
mandats de l’autoritat.

3. En data 2 de maig de 2016, l’Agent 067 va metre informe pel qual es ratifica amb els fets que va 
descriure a la denúncia de data 25 d’abril de 2014.

4. El Sr. F., va presentar escrit d’al·legacions, el 15 de març de 2016 (RE 2016/9086) pel que 
manifesta que, el dia dels fets, va obeir a l’agent marxant del espai reservat als minusvàlids encara que 
el seu comentari va ser totalment desafortunat. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. De l’acord de Junta de Govern Local, de data 29 de febrer de 2016, i del Plec de Càrrecs es desprèn
que el precepte infringit pel denunciat va ser l’article 74.1.b de l’Ordenança Municipal, es a dir, perquè
suposadament va desobeir a l’agent de l’autoritat núm. 067. Doncs bé, del contingut de la denúncia
de l’Agent 067, de 25 d’abril de 2014, posteriorment, ratificada per aquest, es desprèn que no es va
produir l’esmentada infracció ja que segons manifesta el propi Agent i el denunciat va abandonar
l’espai reservat per vehicles per a minusvàlids, es a dir, va obeir les indicacions de l’Agent. Cosa molt
diferents es que el denunciat, en el moment de retirar el vehicle, faltes el respecte a l’Agent però
aquesta possible infracció i, en concret, el precepte infringit per aquest motiu no va ser recollit ni a la
denúncia, ni a l’acord de la Junta de Govern ni al Plec de Càrrecs.

2. En conseqüència, en aquest expedient sancionador s’ha incorregut en una errada en la tipificació de
la infracció i, per tant, de la sanció que correspon, vulnerant el principi de  legalitat i tipicitat, a més del
dret de defensat de denunciat.

3. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

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

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



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

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

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

1. Aprovant l'arxiu de l’expedient sancionador núm. 4303714000793 del Sr.J . F. V., de conformitat 
amb tot l’exposa’t.

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

3. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions existeixin al 
respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-les que disposen 
de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del present. 

1.3.9. 1.3.9. 1.3.9. 1.3.9. EXPEDIENT NUMERO 4303714000795 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000795 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000795 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000795 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000795 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. En data 23 d’abril de 2014, l’inspector del Departament de Via Pública van aixecar l’acta d’inspecció 
que consta a l’expedient que l’immoble situada al carrer Bellavista de Calafell s’estan realitzant 
unes obres i que el carrer està ocupat per dues saques sense la preceptiva llicència d’ocupació.

2. En data 29 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient sancionador contra la Sra. R. M. L. L. per incompliment de l’article 17.1 de l’Ordenança 
Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics. Aquest acord i el Plec de Càrrecs va 
ser notificat a la denunciada el dia 4 d’abril de 2016.

3. En data 12 d’abril de 2016, la denunciada va presentar escrit d’al·legacions mitjançant les quals 
reconeix conèixer que no es pot ocupar la via pública sense l’autorització pertinent i que es reconegui 
les gestions que va fer retirar les saques de la via pública.

4. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per l'Inspector de via pública, el  23 d’abril de 2014.

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



6. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. R. M. L. L.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Amb l’escrit d’al·legacions, la denunciada, a més de no desvirtuar els fets de la denúncia objecte del 
present expedient sancionador, reconeix voluntàriament que efectivament va ocupar la via pública 
sense disposar de la preceptiva llicència o autorització municipal. Es més, inclús admet que es 
coneixedora de que per poder ocupar la via pública necessites disposar de la necessària llicència o 
autorització municipal.

2. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 59. 
Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a l’expedient.

3. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia municipal sobre 
ocupació de la via pública, de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu: ”Qualsevol 
activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns 
requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu, ...”.

4. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

5. De conformitat amb les al·legacions presentades per Sra. R. M. L. L. les quals han estat avaluades i 
estudiades no acrediten res en contra dels fets pel que es realitza la denuncia.

6. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual cosa 
escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

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

8. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 150,00.-€ dins els 
límits establerts en l'apartat anterior.

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

10. 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.

11. 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.

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



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

1.- Desestimar les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a la Sra. R. M. L. L. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 150,00.-€. 

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

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

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

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

1111....3333....11110000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111222222226666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001226 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 07 de juny de 2016 hora 15.05  per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. A. H. S. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal dimarts de 
Calafell. La parada número 94-95, a les 15.05 hores, està recollint encara, tal com es veu a la 
fotografia que s’annexa a l’expedient El camió de la recollida d’escombreries esta esperant."

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. A. H. 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. A. H. 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.

1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT        NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO     4303716001228 4303716001228 4303716001228 4303716001228         RELATIU RELATIU RELATIU RELATIU     AAAA        L’APROVACIO L’APROVACIO L’APROVACIO L’APROVACIO     D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENTD’EXPEDIENTD’EXPEDIENTD’EXPEDIENT        SANCIONADORSANCIONADORSANCIONADORSANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001228 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 07 de juny de 2016 hora 15.05 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. M. F. F. podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal dimarts de 
Calafell. La parada número 93, a les 15.05 hores, està recollint encara, tal com es veu a la 
fotografia que s’annexa a l’expedient El camió de la recollida d’escombreries esta esperant.".

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. F. F. 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. M. F. F. 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. 

1.3.12. 1.3.12. 1.3.12. 1.3.12. EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 4303716001229 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 6001229 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 6001229 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 6001229 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. 4303716001229 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 07 de juny de 2016 hora 15.10 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. R. B. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal dimarts de Calafell. 
La parada número 131, a les 15.10 hores, està recollint encara, tal com es veu a la fotografia que 
s’annexa a l’expedient El camió de la recollida d’escombreries esta esperant.".

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. R. B. 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. R. B. 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.

1.3.13. 1.3.13. 1.3.13. 1.3.13. EXPEDIENT NUMERO 4303716001241 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001241 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001241 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001241 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. 4303716001241 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 07 de juny 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. G. F. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal dimarts de 
Calafell. La parada número 120, a les 15.15 hores, està recollint encara, tal com es veu a la fotografia 
que s’annexa a l’expedient A les 15.30 estava aturat el camió de recollida d’escombreries sense poder 
continuar la neteja."

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 Sr. J. G. F. 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 Sr. J. G. F. 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....3333....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDD''''AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS    EEEETTTTCCCC....    
QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEERRRRNNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSSPPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
PPPPOOOODDDDAAAA    DDDD''''AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS    EEEETTTTCCCC....    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEERRRRNNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS 

FFFFeeeettttssss    

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

1.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Cadi Calafell, propietat de C. G. M. J. (Exp. 4303716001193) 



2.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Bellavista de Segur de  Calafell, propietat de G. F. A. (Exp. 
4303716001194) 

3.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a c. Josep Iturbi de  Calafell, propietat de C. P. I. (Exp. 4303716001195) 

4.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Josep Iturbi  de Calafell, propietat de M. C. J. L. (Exp. 
4303716001196) 

5.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Jaume Rafel  de  Calafell, propietat de Z. K. H.  (Exp. 
4303716001197). 

6.- En data 09/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Ruperto Chapi de  Calafell, propietat de A. L. M. J.  (Exp. 
4303716001198) 

7.- En data 09/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c Maestro Serrano de Calafell, propietat de A. B. E.  (Exp 
4303716001199) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota



classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i 
ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar 
establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 

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

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

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

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

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

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

1.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Cadi  Calafell, propietat de C. G. M. J. (Exp. 4303716001193) 

2.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Bellavista  de Segur de  Calafell, propietat de G. F. A.  (Exp. 
4303716001194) 

3.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a c. Josep Iturbi  de  Calafell, propietat de C. P. I.  (Exp. 
4303716001195) 

4.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Josep Iturbi  de Calafell, propietat de M. C. J. L. (Exp. 
4303716001196) 

5.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Jaume Rafel  de  Calafell, propietat de Z. K. H.  (Exp. 
4303716001197). 

6.- En data 09/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Ruperto Chapi de  Calafell, propietat de A. L. M. J.  (Exp. 
4303716001198) 



7.- En data 09/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c Maestro Serrano de Calafell, propietat de A. B. E. (Exp 
4303716001199) 

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

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

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

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

1111....4444....    QQQQUUUUAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    VVVVIIIIDDDDAAAA    IIII    PPPPRRRROOOOMMMM....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCAAAA    ----    SSSSEEEERRRRVVVVEEEEIIIISSSS    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLSSSS 

1111....4444....1111....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNVVVVEEEENNNNIIII    DDDDEEEE    CCCCOOOOLLLL••••LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    IIIINNNNTTTTEEEERRRRAAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    EEEENNNNTTTTRRRREEEE    
LLLL’’’’AAAAJJJJUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    EEEELLLL    CCCCOOOONNNNSSSSEEEELLLLLLLL    CCCCOOOOMMMMAAAARRRRCCCCAAAALLLL    DDDDEEEELLLL    BBBBAAAAIIIIXXXX    PPPPEEEENNNNEEEEDDDDÈÈÈÈSSSS    EEEENNNN    MMMMAAAATTTTÈÈÈÈRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    
SSSSEEEERRRRVVVVEEEEIIIISSSS    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLSSSS    BBBBÀÀÀÀSSSSIIIICCCCSSSS    IIII    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEERRRRVVVVEEEEIIII    DDDD’’’’AAAASSSSSSSSEEEESSSSSSSSOOOORRRRAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    PPPPSSSSIIIICCCCOOOOLLLLÒÒÒÒGGGGIIIICCCC    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL’’’’AAAANNNNYYYY    2222000011116666   

FFFFeeeettttssss    

1. La prestació dels Serveis Socials bàsics és una competència pròpia dels municipis. En el seu apartat
de serveis socials bàsics, també anomenats d’atenció primària o de prestació obligatòria,
s’estableixen legalment com a servei mínim obligatori per a municipis de població superior a
20.000 habitants.

2. L’any 2009 l’Ajuntament de Calafell, en haver superat els 20.000 habitants, va assumir la
competència en la gestió d’aquest servei d’atenció a les persones dins del seu terme municipal i va
manifestar la voluntat que el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) col·laborés en la gestió del
Servei d’Ajut a Domicili (SAD) i l’interès en disposar del Servei d’Assessorament Psicològic dels
Serveis Socials Bàsics.

3. Des de l’any 2009 es venen signant convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Calafell en matèria d’assistència social primària, els resultats dels quals
s’han valorat positivament.

4. Per l’any 2016 es té previst signar un nou conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials
bàsics i del serveis d’assessorament psicològic entre les dues administracions.

5. L’Ajuntament assumirà el cost de les següents despeses derivades de la gestió d’aquests serveis
durant l’any 2016, amb un import màxim de 110.906,00 €, que realitzarà el Consell Comarcal del
Baix Penedès:
- Prestació del Servei d’Ajut a Domicili.



- Gestió del Servei d’Ajut a Domicili, que inclou el cost del personal administratiu (auxiliar
administrativa de serveis socials i auxiliar administrativa de comptabilitat del Consell Comarcal
per la gestió dels expedients de Calafell).

- Servei d’Assessorament Psicològic.

6. Vist que en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Calafell per l’exercici 2016 existeix
l’aplicació pressupostària E03/9430/4650001/01 – CONVENI CCBP SERVEIS SOCIALS.

7. Vist informe emès per la coordinadora del Departament de Qualitat de Vida, que s’adjunta a
l’expedient, on proposa que es faci la reserva de crèdit corresponent per atendre la despesa de la
prestació del Servei d’Ajut a Domicili (SAD) i del Servei d’Assessorament Psicològic, per un import
màxim 110.906,00 €, serveis inclosos al conveni interadministratiu en matèria d’assistència social
primària que es vol formalitzar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per l’any 2016.

8. Vist informe emès pel departament d’Intervenció on consta que existeix consignació per atendre
l’esmentada despesa.

9. El serveis previstos per aquest conveni de col·laboració administrativa que es vol formalitzar es
duran a terme durant l’any 2016, amb un termini màxim i improrrogable que clouria el 31 de
desembre de 2016.

10. Aquest conveni podrà ser susceptible d’ampliació, pel que fa al nombre de prestacions i serveis
recíprocs i al seu manteniment, segons necessitats posteriors de l’Ajuntament de Calafell i el
Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la inclusió d’un protocol addicional que reflecteix les
modificacions acordades per ambdues parts, aprovat per la Comissió Paritària.

11. En cas de no prorrogar-se es procedirà a fer una avaluació del compliment del mateix i una
liquidació final dels resultats administratius, econòmics i socials.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva i només es
podran concedir de forma directa quan:

- Estiguin previstes nominativament en el Pressupost.
- Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei.
- Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, social,

econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria
pública.

2. L’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Calafell disposa que els
convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en el
pressupost de la Corporació.

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar la proposta de despesa núm. 1299_16, per import de 110.906,00€, per atendre la 
despesa de la prestació del Servei d’Ajut a Domicili (SAD) i del Servei d’Assessorament Psicològic 
durant l’any 2016. 



SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Calafell i el 
Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de Serveis Socials bàsics i del Servei d’Assessorament 
Psicològic per l’any 2016, que s’annexa al present acord. 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Donar compte d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL ICONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL ICONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL ICONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I    EL EL EL EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I DEL SERVEI CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I DEL SERVEI CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I DEL SERVEI CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I DEL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC. ANY 2016D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC. ANY 2016D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC. ANY 2016D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC. ANY 2016    

Calafell (Baix Penedès), desembre de 2015 

D'una part, el Sr. Ramon Ferré Solé, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Calafell 

De l’altra part,  la Sra. Eva M. Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se, i de comú acord, 

MANIFESTEN 

PRIMER. Que el Consell Comarcal del Baix Penedès (el Consell, en el successiu) i l'Ajuntament del 
Calafell (l'Ajuntament, en el successiu) van signar, en data 4 de desembre  de 2008, un conveni de 
col·laboració interadministrativa en matèria de Servei Socials que tenia per finalitats: 

1. D'una banda, facilitar el trànsit de la gestió del servei d'atenció social primària del
municipi de Calafell, conseqüència de la avocació, amb eficàcia  des de l'1 de gener de
2009, de la suplència en la titularitat que venia exercint el Consell i la recuperació de la
titularitat plena per part de l'Ajuntament, garantint la continuïtat i regularitat del servei i
el mateix estàndard en el nivell de prestacions socials als ciutadans.

2. D'altra, canalitzar la contractació dels serveis en matèria d'ajuda a domicili de
l'Ajuntament a través del sistema establert pel Consell, de manera que l’ordre de
magnituds afavoreixi un menor cost dels serveis per ambdues Administracions.

SEGON. Que per mitjà d'Annex a aquell conveni, l'any 2009 es va formalitzar l'interès de l'Ajuntament 
d'utilitzar el Servei d'Assessorament Psicològic dels Serveis Socials Bàsics (SSB, en el successiu). 

TERCER. Des de l'any 2010 es va establir un conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l'Ajuntament i el Consell, amb l'objecte de regular la contractació dels serveis en matèria d'ajuda a 
domicili de l'Ajuntament a través del sistema establert pel Consell; i l'assumpció, per part del servei 
d'assessorament psicològic dels SSB que es presta des del Consell Comarcal, de les demandes 
derivades de l'Ajuntament.  
QUART. Al setembre del 2012, l'Ajuntament de Calafell va sol·licitar al Consell Comarcal que aquest 
assumís la gestió de tot el servei d'ajut a domicili (SAD) i no només la contractació dels serveis en 
matèria d'ajuda a domicili, el que implicava l'assumpció d'unes noves atribucions que es van regular en 
un annex al conveni, aprovat en Junta 14/2012, de 25 de setembre. 

CINQUÈ. L'any 2014 l'Ajuntament de Calafell va sol·licitar al Consell Comarcal el servei d'una 
treballadora social de primera acollida per oferir una atenció immediata i informar i orientar a les 
famílies dels diferents serveis i recursos als quals poden tenir accés, valorant les situacions susceptibles 



de rebre assessorament psicològic, demanda que es va regular en un annex al conveni, aprovat en 
13/2014, de data 29 d'octubre. 

SISÈ. L'any 2015 es va mantenir l'objecte del conveni en els termes a dalt exposats (gestió de SAD, 
Servei d'assessorament psicològic i treballador social de primera acollida). 

SETÈ. Que havent transcorregut set anys des de l'assumpció dels Serveis Socials Bàsics per part de 
l'Ajuntament, aquests es consideren totalment consolidats i l'Ajuntament amb capacitat tècnica i 
econòmica suficient, per la qual cosa l'ajut que des del Consell es posarà a disposició de l'Ajuntament 
durant l'any 2016, es circumscriurà al Servei d'Assessorament Psicològic i a mantenir la gestió de SAD 
per un període màxim de sis mesos, temps en el qual l'Ajuntament assumirà efectivament el servei. 

VUITÈ. La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el seus articles 108 a 112, regula els convenis de col·laboració 
interadministrativa. 

NOVÈ. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, enumera entre les formes de cooperació 
interadministratives el conveni. 

Per la qual cosa, 
PACTEN 

PRIMER. Que per l'any 2016 la col·laboració administrativa entre les dues administracions tindrà per 
objecte: 

A) L'assumpció, per part del servei d'assessorament  psicològic dels SSB que es presta des
del Consell Comarcal, de  les demandes derivades de l'Ajuntament.

B) En tant l'Ajuntament no tingui adjudicat el contracte del servei d'ajuda a domicili
(SAD) en el termini màxim de sis mesos, el Consell mantindrà la gestió d'aquest servei de tal
manera que en cap moment es produeixi manca de prestació, mitjançant el sistema comarcal
establert, de manera que l'ordre de magnituds afavoreixi un menor cost dels serveis per
ambdues Administracions. L'Ajuntament assumirà el cost de les despeses de la gestió
administrativa del SAD del municipi de Calafell, mentre la gestió que sigui realitzada des del
Consell Comarcal.

SEGON.  En relació al Servei d'Ajut a Domicili (SAD), la seva gestió implica, per part del Consell 
Comarcal: 

− Disposar d'una ordenança de preu públic del SAD per determinar quins usuaris han de
realitzar un copagament del servei, i fer-ne les modificacions sempre que sigui necessari.

− Rebre les sol·licituds de SAD de persones del municipi de Calafell, valorar la seva capacitat
econòmica i determinar quin import han d'assumir del cost del servei, fent trasllat del resultat
a l'ajuntament.

− Comptabilitzar les aportacions que realitzen els usuaris del municipi de Calafell per finançar el
servei, i descomptar a les factures la part proporcional que ha d'assumir l'Ajuntament.

− Recaptar, mitjançant domiciliació bancària, la part del servei que els usuaris estan obligats a
finançar, a mesos vençuts i durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes
d'inici del servei.

− En cas d'un primer impagament per part de l'usuari, el Consell Comarcal enviarà una carta
exposant aquest fet i sol·licitant a aquest usuari que satisfagi el deute.

− Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència en la recaptació del copagament.
− Seguint la petició de l'Ajuntament, mitjançant l'elenc d'empreses adjudicatàries de l'acord



marc que regeix la gestió d'aquest servei, el Consell Comarcal procedirà a la contractació dels 
serveis sol·licitats en atenció a les disponibilitats de les empreses seleccionades, posant en 
coneixement de l’Ajuntament aquestes i les circumstancies de responsables, personal destinat 
amb identificació del mateix, telèfon de contacte, fax i correu electrònic, així com pressupost 
del servei. Per mitjà d'aquest mateix sistema es contractaran nous serveis quan l'alliberament 
de despesa conseqüència de baixes o reduccions d'anteriors contractacions ho permetin. El 
sistema és continu de manera que els tècnics tenen la possibilitat i l'objectiu d'evitar períodes 
vacants quan hi ha possibilitat econòmica d'atendre necessitats socials.  

TERCER. Aquesta gestió suposarà, per part de l'Ajuntament: 

− El trasllat, a través de la plataforma EACAT, de les sol·licituds de SAD que realitzin les
persones del municipi, acompanyades de la documentació adjunta que es determina en la
sol·licitud i de l'informe d'un tècnic municipal on es proposi l'empresa que ha d'assumir el
cas, el tipus de SAD (social o dependència), la data d'inici del cas i el nombre d'hores de
servei.

− Gestionar els impagaments, tenint en compte que les quotes acreditades i no satisfetes
s'exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar despeses de
gestió, recàrrecs i també interessos de demora.

El responsable de la realització de les prestacions, de la seva correcció i control és l’Ajuntament. Per 
tant, el seu equip d'atenció social bàsic és el responsable directe de realitzar les funcions que estableix 
l'article 12 del Reglament de SAD, reglament aprovat pel Ple 2/2015, de 4 de març (modificat pel Ple 
7/2015, de 29 de juliol), i que es concreten en fer el seguiment dels serveis contractats dels casos 
d'atenció domiciliària, el seu estudi, el control i l'avaluació, i formular propostes noves d'actuació. Per 
tant, correspon al tècnic del SBAS responsable de cada cas: 

• Presentar el professional al beneficiari i al seu nucli familiar
• Indicar per escrit de l'inici, horari i tasques del servei
• Control material i seguiment tècnic del servei prestats, recollir l'opinió del beneficiari sobre el

servei que rep.
• Fer una avaluació permanent de l'impacte del servei sobre la persona beneficiària i el seu

entorn familiar.
• Proposta de nova d'actuació sobre el manteniment, modificació o retirada del servei.
• Emissió d'un informe final de conformitat o disconformitat, segons el model que s’acordi en la

comissió paritària de desenvolupament del present conveni.

QUART. Als efectes de les obligacions de les parts, la conformitat dels serveis donarà lloc a la 
satisfacció de l’import dels serveis contractats pel Consell per part de l’Ajuntament, que haurà 
d’abonar en el mes següent al de la prestació dels servei mensualment liquidats, en el compte corrent 
establert. Per part del Consell s’emetrà la factura corresponent de cada mes entre l’1 i el 15, per tal 
que sigui abonada el mes següent.  

L’Ajuntament comunicarà al Consell les incidències del servei que com a responsable i controlador del 
mateix, en especial: 

• Absència del servei domiciliari de l’empresa o no presencia en el moment de la seva
convocatòria.

• Canvis substancials en la forma i horaris de la prestació dels serveis acordats i contractats.
• Manca de compliment de les ordres dels tècnics municipals responsables del servei.



Si el tècnic municipal encarregat de la supervisió del servei emetés informe de disconformitat, aquest 
haurà d'estar basat necessàriament en l'incompliment per part de l'empresa contractada de les seves 
obligacions establertes en l'article 22 del Reglament del SAD. Mentre no variï la posició tècnica, el 
servei no es considerarà prestat adequadament i el Consell no atendrà la factura que li emetés 
l'empresa contractada, a la qual sí se li donarà audiència i possibilitat de defensa. Si la posició de 
l'empresa reeixís en procediment judicial o extrajudicial, i es considerés provat que la demora li ha 
causat un perjudici, l'Ajuntament atendrà la hipotètica reclamació. 

L’Ajuntament facilitarà al Consell Comarcal les fitxes dels serveis prestats als usuaris convenientment 
emplenades, de conformitat amb el model acordat per la Comissió Paritària, i d’acord amb la sol·licitud 
concreta del servei per a usuaris. En cas de controvèrsia, serà la comissió paritària la que resoldrà els 
dubtes al respecte, i els acords de la mateixa seran executius per ambdues administracions, 
convalidant-los els corresponents òrgans administratius competents. 

El Consell comunicarà per escrit a l’Ajuntament el llistat de les empreses homologades i els seus 
representants, així com qualsevol variació en les circumstàncies de les mateixes que puguin ser 
d’interès pels serveis que aquestes prestin.   

CINQUÈ. L'Ajuntament assumirà el cost de les despeses de gestió del SAD del municipi de Calafell, 
mentre no assumeixi el servei en disposar d'adjudicatari, gestió que realitzarà el Consell Comarcal 
durant un termini màxim de 6 mesos. S'han calculat les hores que destinen l'auxiliar administrativa de 
serveis socials i l'auxiliar administrativa de comptabilitat del Consell Comarcal a la gestió dels 
expedients de Calafell, i són un total de 30 hores mensuals. El preu/hora és de disset euros amb vint-i-
cinc cèntims (17,25 €). D'això en resulta un cost mensual de cinc-cents disset euros amb cinquanta 
cèntims (517,50€) 

SISÈ. El pressupost de l'Ajuntament de Calafell per a la prestació del SAD per l'any 2016 és de 
100.000€, en comput mensual 8.333,33 €, dels quals es descomptarà la despesa de gestió 
determinada en el punt cinquè d'aquest conveni. La quantitat resultant, 7.815,83€/mes, es destinarà a 
la prestació de serveis. 

SETÈ. En relació al Servei d'assessorament psicològic, aquest es defineix com un servei directe als 
usuaris dels SSB que pretén cobrir unes problemàtiques de tipus intermedi, que ultrapassant l'àmbit 
dels serveis bàsics d'atenció primària, encara no precisen d'atenció especialitzada. Són sessions de 
contenció emocional, que poden ajudar a clarificar moments de confusió i angoixa de la persona, i que 
inclouen mesures preventives per evitar un trastorn mental. En cap cas són tractament psicològic 
complet per a aquelles persones que ho necessiten amb caràcter intensiu i llarg en el temps. 

La psicòloga d'aquest servei no actua de forma autònoma ni independent respecte de la resta de 
professionals dels SSB, sinó d'acord amb aquells i sempre a demanda de la persona interessada.  

Funcions del servei: 

• Assistència psicològica a l'usuari derivat pels professionals dels serveis socials d'atenció
primària.

• Elaboració del “diagnòstic psicològic dels usuaris” que complementi el diagnòstic dels
professionals dels equips bàsics d'atenció social.

• “Reelaboració conjunta”, si escau, amb els professionals que intervenen en el primer nivell
d'atenció del pla d'intervenció individual i/o familiar quan es modifiqui el diagnòstic individual.

• “Assessorament en la derivació” a un servei d'atenció especialitzada d'aquells casos que no es
poden resoldre dins de l'àmbit de l'atenció social primària.

• “Detecció i anàlisi de noves problemàtiques” a partir de la seva intervenció amb els usuaris.



Característiques particulars del servei: 

• Horari d'atenció a usuaris/es:

Observació: Les visites dels usuaris de Calafell es realitzaran directament a les dependències de Segur 
de Calafell. L'horari d'atenció serà tots els dimecres, i els divendres un cada 15 dies, ambdós de 9 a 
14h. 

• Derivacions d'usuaris/es al servei: l'agenda de la psicòloga, en relació als casos de Calafell, es
gestionarà des de l'Ajuntament de Calafell, tenint en compte l'horari d'atenció establert en
aquest municipi.

No s'atendrà cap persona sense la prèvia derivació. El/la professional de referència es posarà en 
contacte amb el servei d'assessorament psicològic i concertarà la visita.  

• Coordinacions i seguiment dels casos: Periòdicament es realitzaran les coordinacions
pertinents amb els SSB, en relació als casos atesos des del servei d'assessorament psicològic.

• Memòria del servei d'assessorament psicològic: Anualment es trametrà als SSB el resum de les
persones ateses, el nombre de visites i  els motius de consulta.

VUITÈ. Als efectes de les obligacions de les parts, l'horari de permanències de la psicòloga al municipi de 
Calafell donarà lloc a la satisfacció de l'import dels serveis contractats al Consell per part de l'Ajuntament, 
que haurà d'ingressar a la Tresoreria comarcal, amb periodicitat mensual i sempre abans del dia 25 de 
cada mes de la prestació, l'import dels serveis en el compte corrent establert. Per part del Consell s'emetrà 
la factura corresponent de cada mes entre l'1 i el 7 de cada mes, per tal que sigui abonada abans del dia 
25. 

L'import del servei és de trenta-un euro amb sis cèntims (31,06 €) l'hora de visita. S'ha establert 30 hores 
de servei al mes i 44 setmanes d'atenció, de la qual cosa en resulta un cost de servei de 10.249,80€. A 
aquest import cal afegir-hi el cost de les dietes de la psicòloga, que farà 66 desplaçaments al municipi de 
Calafell a l'any. El nombre de quilòmetres d'anada i tornada és d'un total de 25, i el preu del quilòmetre és 
de 0,46 cèntims d'euro, de la qual cosa resulta un cost de les dietes de 759 € (66 desplaçaments x 25 Km 
x 0,46€). El cost total de la psicòloga serà, comptant les dietes, de 11.008,80€. 

L'Ajuntament de Calafell coneix les possibilitats de la Tresoreria comarcal i es compromet a complir 
puntualment el seu compromís. En cas de no fer-ho, conscient dels risc en què posa el 
desenvolupament del projecte, accepta que el Consell Comarcal compensi el deute amb qualsevol 
pagament que hagi de fer al seu favor. 

NOVÈ. La durada del present conveni serà d'un any a partir de l’1 de gener de 2016, podent ser 
prorrogat per voluntat manifesta de les dues parts dins del termini de vigència del mateix o fins a un 
mes des de la seva finalització.  

Aquest conveni podrà ser susceptible d’ampliació, pel que fa al nombre de prestacions i serveis 
recíprocs i al seu manteniment, segons necessitats posteriors de l'Ajuntament de Calafell i el Consell 
Comarcal, amb la inclusió d’un protocol addicional que reflecteixi les modificacions acordades per 
ambdues parts, aprovat per la Comissió Paritària. 



En cas de no prorrogar-se es procedirà a fer una avaluació del compliment del mateix i una liquidació 
final dels resultats administratius, econòmics i socials.  

DESÈ. Es crearà una Comissió Paritària per a fer el seguiment i l'avaluació del present conveni que es 
reunirà mensualment o quan les parts ho considerin. Aquesta Comissió estarà formada, per part de 
l’Ajuntament, pel regidor/a de Benestar Social i el/la coordinador/a del servei i per part del Consell pel 
conseller/a d'Acció Social i Ciutadania, que pot delegar en la Gerència i pel coordinador/a de la unitat, 
poden incorporar-se a la mateixa els tècnics de les respectives administracions que es consideri escaient 
en atenció a la naturalesa del assumptes a tractar. 

La Comissió Paritària determinarà el protocol de gestió d’aquest serveis i tant l’Ajuntament, des del 
Departament  de Serveis Socials, com el Consell, podrà sol·licitar-se informació sobre el servei i la 
prestació als efectes de determinar propostes de millora de les prestacions que es donen. Aquest 
protocol ho serà amb independència dels processos administratius interns de cadascuna de les 
administracions que hauran de complir amb independència del mateix i que aquest no suplantarà.  

El compromís del Consell Comarcal és el de donar les dades dels operadors proposats per la prestació 
dels serveis que demani l’Ajuntament en el termini acordat per la Comissió paritària juntament amb la 
fitxa on consti la informació abans esmentada de l’empresa. En el cas de baixa del servei l'ajuntament 
ho comunicarà immediatament al Consell Comarcal. 

ONZÈ. Respecte de les dades de caràcter personal. 

A les dades de caràcter personal que origini aquest servei, els hi són d'aplicació totes les prevencions i 
garanties que la Llei de protecció de dades de caràcter personal estableix. 

L'Ajuntament de Calafell dóna el seu consentiment: 

− per tal que el Consell Comarcal incorpori les dades que els hi faciliti per a la gestió del
Servei d'Ajut a Domicili al seu fitxer automatitzat anomenat 8.1. Expedients UBASP, el
qual està declarat davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i està sotmès a les
mesures de seguretat establertes al Document de Seguretat del Consell Comarcal del Baix
Penedes.

− perquè el Consell Comarcal faci el tractament de les esmentades dades en compliment de
l'objecte d'aquest conveni.

A les dades de caràcter personal que són objecte del conveni se'ls ha d'aplicar les mesures de 
seguretat de nivell, bàsic, mitjà i alt, a què fa referència la LOPD i el seu reglament de desplegament. 

En aquest sentit, el Consell Comarcal facilitarà a l'Ajuntament l'eina de xifratge de dades referents als 
usuaris per encriptar-les durant la seva transferència, donant compliment a l'art. 101 del RD 
1720/2007. El trasllat de la informació es farà per mitjans telemàtics a través de la plataforma de 
l'Eacat. 

DOTZÈ. L’eficàcia del present conveni queda condicionada a la seva aprovació pels òrgans competents 
respectius. 

DISPOSICIÓ FINAL. La durada màxima de la gestió de SAD pel Consell, establerta en el pacte primer. B) 
en un màxim de sis mesos, deriva del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte actual 
entre el Consell i l'empresa adjudicatària Artris 2000, Serveis Socials SCCL, i que apareixen transcrits en 
annex al present conveni. Aquest termini es considera suficient per realitzar els procediments interns i 
de contractació per estar en condicions de prestar el servei per part de l'Ajuntament. 



El Consell prestarà tot el suport tècnic i jurídic que l'Ajuntament consideri necessari per donar 
compliment a la finalitat a dalt esmentada. 

Això no obstant, i amb la voluntat de garantir un tot moment la prestació efectiva del servei i no 
perjudicar els beneficiaris, si transcorregut aquest termini l'Ajuntament no tingués seleccionat nou 
adjudicatari, o cas de tenir-lo no estigués en condicions legals o tècniques per a executar el servei, i a 
la seva petició, el Consell sol·licitarà a l'empresa adjudicatària Artris 2000, Serveis Socials SCCL que 
mantingui la prestació del servei de manera excepcional i per un termini màxim i improrrogable que 
clouria el 31 de desembre de 2016. Si conseqüència d'aquesta ampliació hi ha un cost diferencial per 
preu contradictori, l'Ajuntament assumirà el sobrecost. 

I com a prova de conformitat les parts signen per duplicat el present document, i rubriquen tots els 
fulls, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.  

L'alcalde de l'Ajuntament de Calafell 

Sr. Ramon Ferré Solé 

La presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Penedès 

Sra. Eva M. Serramia Rofes 

DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari del Consell Comarcal del Baix Penedès, dóna fe de 
l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com d'autenticitat de les signatures que hi 
consten. 
EL SECRETARI 

1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOLPROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA SOL....LICITADA PER UNA LICITADA PER UNA LICITADA PER UNA LICITADA PER UNA 
EMPLEADA D’AQUEST EMPLEADA D’AQUEST EMPLEADA D’AQUEST EMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT       

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 de febrer de 2016, per acord de la Junta de Govern Local es va concedir la llicència de 
maternitat, a l’empleada L. M. T. amb categoria de tècnica informàtica, adscrita al Departament 
de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), en règim de personal funcionari interí,  per 
una durada de 16 setmanes consecutives, amb data d’efectes del 14 de febrer i fins al 4 de juny de 
2016, ambdós inclosos.

2. Al mateix acord es va concedir la compactació del permís per lactància, consistint en un crèdit de 
15 dies hàbils, que s’iniciarà a partir del dia 6 de juny, primer dia  hàbil després del permís 
maternal, i fins al 27 de juny de 2016, sent el 28 de juny de 2016 la data en què s'haurà 
d'incorporar al seu lloc de treball.

3. El 8 de juny, l’esmentada empleada,  presenta instància amb RGE número 20336/2016, sol·licitant 
una reducció d’un terç de la jornada amb dret al 80% de les retribucions per cura dels seus fills, i 
proposant l’horari de 7:00 a 12:0 0 hores, a comptar a partir del dia 11 de juliol de 2016.

4. La filla de l’esmentada empleada va néixer en data 14 de febrer de 2016, essent menor de sis anys. 



5. El 16 de juny de 2016, el responsable del departament d’Informàtica, a petició del departament de
RH, informa favorablement sobre la petició sol·licitada per l’esmentada treballadora en quant a
l’horari proposat.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0232/2016/RH/CG, de data 20 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

5. Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

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

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

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

1. Concedir a l’empleada senyora L. M. T. amb categoria de Técnica Informática, grup
A2, adscrita al departament d’Informàtica, en règim de personal funcionari, una reducció en un
terç de la jornada laboral amb dret a percebre el 80% de les seves retribucions, per tal de tenir cura
dels fills menors de 6 anys, amb efectes de l’11 de juliol de 2016 i fins el dia  13 de febrer de 2022,
com a data límit.



2. Fixar l’horari de la següent manera, de dilluns a divendres de 7:00 a 12:00 hores, ajustant la
jornada a un total de 25:00 hores setmanals, per conciliació de la vida familiar i  sens perjudici de
canvis que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o per necessitats del servei.

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i informar als departaments d’Informàtica,
Intervenció i Tresoreria, i de Recursos Humans, i a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, així
com a la gestoria que porta tots els temes del personal de l’Ajuntament.

1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE D’UNA 
TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.       

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 S. G. 
Pros c.  a tècnica al 75 % de jornada que realitzarà tasques de tutora, del 30/12/2015 a 
l’01/03/2017, dins del Programa Fem Ocupació per a Joves, amb número d’expedient 
FOJ-34-2015.

2. El 10 de juny de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe el qual es proposa modificar el contracte de la senyora S. G. P. amb la següent distribució 
horària:

a) A partir de l’1 de juliol:
Dilluns, de 12 a 19:10 hores
Dimarts i divendres, d’11 a 14:30 hores
Dimecres i dijous, de 07:30 a 14:30 hores

b) A partir del 17 de setembre i fins a fi de contracte:
Dilluns, de 12 a 19:10 hores
Dimarts i divendres, d’11:30 a 15 hores
Dimecres i dijous, de 8 a 15 hores

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0235/2016/RH/CG, de data 22 de juny de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per al Programa Fem Ocupació per als Joves, i s’obre la convocatòria per al col·lectiu
de persones joves de Garantia Juvenil per a l’any 2015 i de convocatòria anticipada per al 2016.

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

3. 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.



4. 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).

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

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

1. Modificar la distribució horària del contracte subscrit amb la senyora S. G. P. com a tècnica, a 
càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent al Programa Fem 
Ocupació per a Joves, amb número d’expedient FOJ-34-2015, en el següent sentit:

a) A partir de l’1 de juliol:
Dilluns, de 12 a 19:10 hores
Dimarts i divendres, d’11 a 14:30 hores
Dimecres i dijous, de 07:30 a 14:30 hores

b) A partir del 17 de setembre i fins a fi de contracte:
Dilluns, de 12 a 19:10 hores
Dimarts i divendres, d’11:30 a 15 hores
Dimecres i dijous, de 8 a 15 hores 

2. Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, als departaments de Treball, de Recursos
Humans, de Tresoreria i d'Intervenció Municipals, 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.

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE DOS INFORMADORS PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE DOS INFORMADORS PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE DOS INFORMADORS PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE DOS INFORMADORS 
TURÍSTICSTURÍSTICSTURÍSTICSTURÍSTICS       

FetsFetsFetsFets    



1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que regiran la 
selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, d’informadors/es 
turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un període de 2 mesos (juliol i agost), i 
crear una borsa de treball; alhora que va aprovar la seva convocatòria.

2. El 17 de juny de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta en la 
que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base catorzena de les bases, dels 
dos primers i únics aspirants que han superat el procés, sent les senyores M. S. O. i E. A. C.

3. D’acord amb la base quinzena les persones aspirants que haguessin superat tot el procés selectiu, 
però degut al nombre de llocs limitats no haguessin estat proposades per a la seva contractació, 
formarien part d’una borsa de reposició per rigorós ordre de puntuació, les quals podrien ser 
proposades per a la seva contractació com a informadors turístics si es produís alguna baixa o 
renúncia voluntària, però donat que només han superat el procés dos candidats, l’esmentada 
borsa ha quedat deserta.

4. Vist que els aspirants proposats reuneixen les condicions exigides a la base segona de les 
específiques.

5. Vistos els informes de la Intervenció Municipal números 0426_16 i 0427_16, de data 6 de maig de 
2016, confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0233/2016/RH/CG, de 21 de juny de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2. Contractar laboralment a les senyores M. S. O. i E. A. C. en la modalitat de contracte 
eventual per circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 
1 de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos, com a informadores 
turístiques, amb dependència del Departament de Turisme. Fixar un període de prova de 15 dies 
hàbils.

3. Informar que la jornada de treball serà a jornada complerta, amb els descansos que legalment 
s’estableixen, subjecte a treballar en caps de setmana i festius, de conformitat amb el quadrant 
que el Departament de Turisme els lliuri.

4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a informadores turístiques, grup C2, 
complement de destí 13, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, 
següents: 



5. Declarar deserta la borsa de reposició per manca de candidats.

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

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE 
DOS OFICIALS PRIMERA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS ADSCRITS A LA UNITAT DOS OFICIALS PRIMERA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS ADSCRITS A LA UNITAT DOS OFICIALS PRIMERA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS ADSCRITS A LA UNITAT DOS OFICIALS PRIMERA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS ADSCRITS A LA UNITAT 
DE BRIGADA DE BRIGADA DE BRIGADA DE BRIGADA DE VIA PÚBLICADE VIA PÚBLICADE VIA PÚBLICADE VIA PÚBLICA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que regiran la 
selecció, mitjançant el sistema de 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; 
alhora que va aprovar la seva convocatòria.

2. El 20 de juny de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta en la 
que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base catorzena de les bases, dels 
dos primers aspirants que han superat el procés, sent els senyors P. de la T. E. i C. M. C.

3. Vist que els aspirants proposats reuneixen les condicions exigides a la base segona de les 
específiques.

4. Vistos els informes de la Intervenció Municipal números 0448_16 i 0449_16, de data 12 de maig 
de 2016, confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0236/2016/RH/CG, de 22 de juny de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Treballadores Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    

JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € C01/4320/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 308,07 € C01/4320/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € C01/4320/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

1.357,33 € 

PP Extra sou PP Extra sou PP Extra sou PP Extra sou basebasebasebase    99,96 € C01/4320/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € C01/4320/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € C01/4320/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    518,31 € C01/4320/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 2.100,95€ 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

5. Decret 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.

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

7. 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.

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

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

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

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

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables, en
aplicació de la potestat d’autoorganització, per considerar prioritària la cobertura de dos llocs de
treball d’oficial primera atès que responen a les necessitats de donar cobertura a totes les
demandes municipals de manteniment de vials, parcs i edificis, inclosos col·legis i llars d’infants, així
com atendre a les reclamacions i gran quantitat de reparacions i conservacions de voreres, calçada,
etc, i per tant, ser considerat un servei prioritari.



2. Contractar laboralment als senyors P. de la T. E. i C. M. C. com a oficials primera adscrits a la 
Unitat de Brigada de Via Pública, en règim d’interinitat per a la cobertura de dos llocs de 
treball vacants a la plantilla i fins a la seva cobertura en la forma reglamentària, amb efectes 
del dia 1 de juliol de 2016.

3. Fixar un període de prova de 2 mesos.

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

5. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Via Pública,
Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria, i informar al Comitè d’empresa i a les seccions
sindicals i a la a la gestoria que porta els assumptes de personal pel seu coneixement i als efectes
escaients.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:27, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 

RetRetRetRetribucions brutesribucions brutesribucions brutesribucions brutes    Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € C02/1530/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 308,07 € C02/1530/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 449,82 € C02/1530/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

1.363,14 € 

PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € C02/1530/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € C02/1530/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,97 € C02/15301300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    524,51 € C02/1530/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 2.113,93€ 




