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2014-01164
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 29 de gener de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 30 de gener de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-02851
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que són les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?
- Quan es pot sol·licitar?
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.
 
SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Llicència per a legalitzar edifi cacions i construccions.
2) Llicència d’obra major per a l’execució de piscines.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 
 
Calafell, 12 de març de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-03600
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Carnet Calafell viu+.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 27 de març de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-04506
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 22 d’abril de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà, 
amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que són les següents:
-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.
SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Sol·licitud del servei de transport escolar.
TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 24 d’abril de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-05720
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 21 de maig de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb fi nalitat lucrativa.
2) IBI- Sol·licitud d’ajut econòmic de l’impost sobre béns immobles.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 22 de maig de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-07552
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) Sol·licitud d’ajuts al comerç i altres activitats econòmiques dins l’àmbit delimitat del Pla de barris.
2) Sol·licitud d’atorgament de subvenció per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de 

Barris de Calafell.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 7 de juliol de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-08684
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 30 de juliol de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.
SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) PLUSVÀLUA – Exempció de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per dació en 

pagament de la vivenda habitual.
TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 31 de juliol de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart
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2014-08922
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 8 d’agost de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà, 
amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
1) IBI – Sol·licitud d’ajut econòmic per al foment de l’accés dels joves a un habitatge en propietat.
2) GUALS – Sol·licitud d’ajut econòmic per a la taxa de guals.
3) ESCOMBRARIES – Sol·licitud d’ajut econòmic de la taxa d’escombraries i la taxa del servei d’aigua.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 11 d’agost de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2014-11359
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2014, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:

- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:

1) Sol·licitud de preinscripció als cursos del Centre Cívic Cinema Iris.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 27 d’octubre de 2014.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2015-07153
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Agueda Subirana Alvarez, secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes 
oportuns faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, ha estat aprovat uns Catàlegs d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:

-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàlegs d’Actes de Tràmits del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:

- Llicència d’obra menor per a la instal·lació d’elements fi xes o semi permanents a la via pública per a terrasses.
- Sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb terrasses i similars al passeig Marítim de sant Joan 

de Déu de Calafell.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 10 de juliol de 2015. 
Secretària accidental, Àgueda Subirana Alvarez.
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2015-04101
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 14 d’abril de 2015, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al Ciutadà, 
amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:
- Descripció del tràmit.
- Classifi cació temàtica.
- Qui pot sol·licitar-ho?.
- Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
- Legislació aplicable.
- Preu.
- Com es liquida?.
- Resolució i termini de resolució.
- Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
- Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàleg d’Acte de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell següent:
- Comunicació prèvia per a l’ocupació de la via pública amb expositors comercials al passeig Marítim de Sant Joan 

de Déu de Calafell.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 14 d’abril de 2015.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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2015-08410
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Ramón Ferré Solé, Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015, ha estat aprovat uns Catàlegs d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que són les següents:
-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
-  Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR el Catàlegs d’Actes de Tràmits del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següent:
- Sol·licitud d’admissió d’empreses a les instal·lacions Masia VilarencZenit.

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 30 de juliol de 2015.
L’alcalde, Ramón Ferré Solé.
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2015-02786
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Joan Olivella Ricart, alcalde-president de l’Ajuntament de Calafell, per a coneixement general i als efectes oportuns 
faig públic el que segueix:

Per Decret d’Alcaldia de data 11 de març de 2015, ha estat aprovat un Catàleg d’Actes del Servei d’Atenció al 
Ciutadà, amb indicació de les dades següents:

PRIMER.- APROVAR la relació de dades que integren els Catàlegs que son les següents:

-  Descripció del tràmit.
-  Classifi cació temàtica.
-  Qui pot sol·licitar-ho?.
-  Quan es pot sol·licitar?.
- Documentació que s’ha d’aportar.
-  Legislació aplicable.
-  Preu.
-  Com es liquida?.
-  Resolució i termini de resolució.
-  Documentació que lliurarà l’Ajuntament.
-  Passos a seguir.

SEGON.- APROVAR els Catàlegs d’Actes de Tràmit del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell 
següents:
1) AIGÜES – Sol·licitud de subvenció en l’import de la taxa de la prestació del servei de proveïment d’aigües i 

clavegueram a persones pensionistes i jubilades.
2) AIGÜES – Sol·licitud de subvenció en l’import de la taxa de la prestació del servei de proveïment d’aigües i 

clavegueram a persones en situació de difi cultat econòmica.
3) ESCOMBRARIES – Sol·licitud de subvenció en l’import de la taxa d’escombraries a persones pensionistes i 

jubilades.
4) ESCOMBRARIES – Sol·licitud de subvenció en l’import de la taxa de recollida d’escombraries a persones en 

situació de difi cultat econòmica.
5) IBI – Sol·licitud de subvenció en l’import de l’IBI a persones pensionistes i jubilades.
6) IBI – Sol·licitud de subvenció en l’import de l’IBI a persones en situació de difi cultat econòmica. 

TERCER.- ORDENAR la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web municipal. 

Calafell, 12 de març de 2015.
L’alcalde, Joan Olivella Ricart.
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