
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/29JGL2016/29JGL2016/29JGL2016/29    

A Calafell, en data 11 de juliol de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor RAMON FERRE i SOLE, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
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. HELENA RUBIO PÉREZ 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    APROVACIÓ ACTESAPROVACIÓ ACTESAPROVACIÓ ACTESAPROVACIÓ ACTES    

1.1. JGL2016/26 ordinari 20/06/2016 

2.1. MEDI 2.1. MEDI 2.1. MEDI 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT AMBIENT I SEGURETAT AMBIENT I SEGURETAT AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN 
LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, 
DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 26 de maig de 2016, l’enginyer municipal, amb el vistiplau del regidor de l’Àrea, emet informe
en el qual exposa que actualment s’està treballant sobre cinc eixos de treball, amb descripció de les
tasques en cadascun:

a) Control i gestió de l’enllumenat públic municipal.
b) Manteniment d’instal·lacions dels edificis municipals.
c) Gestió de l’energia.
d) Redacció de projectes, memòries tècniques i direccions d’obra municipal relacionades amb

l’enginyeria d’instal·lacions.
e) Tramitació i control de les llicències i/o autoritzacions d’activitats.

concloent que actualment l’Ajuntament disposa d’un sol enginyer tècnic per tal de portar a terme 
la gestió i control dels cinc eixos de treball abans esmentats, la qual cosa és totalment insuficient i 



cal dotar de més mitjans tècnics per tal de poder-lo gestionar i controlar adequadament. Aquest 
informe queda unit a l’expedient. 

2. Atès que aquesta convocatòria es pot considerar dins de l’excepcionalitat que disposa l’article
20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016,
atès que es tracta d’un lloc de treball amb una necessitat objectiva i funcional donat que
únicament es disposa d’un tècnic amb competències pròpies de titulació per poder donar
compliment a les peticions ciutadanes i a les necessitats del municipi.

3. En l’actual plantilla de personal i relació de llocs de treball, aprovats per acord de Ple de data 1 de
febrer de 2016, i publicació al BOPT número 23, de 4 de febrer i BOPT número 31, de 16 de
febrer, respectivament, hi consta com a vacants dues places d’enginyer tècnic, sent una ocupada
de forma interina, i l’altra vacant sense ocupar.

4. Atès que per a la cobertura d’aquest lloc de treball cal dur a terme un procediment de selecció, per
tal de complir amb els principis constitucionals establerts en l’article 55 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0210/2016/RH/CG, de data 7 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

6. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 0635_16 de l’existència de crèdit per fer front a
aquesta despesa, de data 17 de juny de 2016.

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 10 i 55 a 58.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1. Declara l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitat urgent i inajornable per sectors
considerats prioritaris que exigeix la norma és facultat de cada Administració en aplicació de la seva
potestat d’autoorganització, i en aquest cas es pot entendre que el nomenament interí per a la
provisió d’una plaça d’enginyer tècnic al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Calafell, atès que es tracta d’un lloc de treball amb una necessitat objectiva i funcional donat que
únicament es disposa d’un tècnic amb competències pròpies de titulació per poder donar
compliment a les peticions ciutadanes i a les necessitats del municipi.

2. Aprovar les bases que regiran la selecció per la convocatòria d’una plaça d’enginyer tècnic adscrita
al Departament de Medi Ambient, en règim d’interinitat, i que s’annexen a aquest acord.

3. Convocar un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça
d’enginyer tècnic adscrita al Departament de Medi Ambient, en règim d’interinitat.

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

5. Donar compte al responsable del Departament de Medi Ambient, als departaments de Recursos
Humans, i al d’Intervenció i Tresoreria municipals, i informar a la Junta de Personal i a les seccions
sindicals, per al seu coneixement i als efectes escaients.

ANNEXANNEXANNEXANNEX    

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURSBASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURSBASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURSBASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA (1) PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA (1) PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA (1) PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA (1) PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, 
DE L’AJUNTAMENTDE L’AJUNTAMENTDE L’AJUNTAMENTDE L’AJUNTAMENT    DE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELL    

PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.----    OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la selecció 
d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a, en règim d’interinitat, per a la cobertura d’una plaça vacant en la 
plantilla. 



El lloc de treball està enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitja, 
grup de titulació A2, nivell de destí 19, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la 
relació de llocs de treball i la legislació vigent.  

Les principals funcions d’aquest lloc de treball són: 

- El control i gestió de l’enllumenat públic municipal.
- El manteniment d’instal·lacions d’edificis i instal·lacions municipals.
- La gestió de l’eficiència energètica.
- La redacció de projectes, memòries tècniques i direcció d’obres municipals relacionades amb

l’enginyeria d’instal·lacions.
- La tramitació i control de les llicències i/o autoritzacions d’activitats i llicències municipals

d’obres.
- Qualsevol altres funcions que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes.

Aquesta convocatòria es considera dins de l’excepcionalitat que disposa l’article 20 de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, atès que es tracta d’un lloc amb 
funcions relacionades dins de l’àmbit d’enllumenat públic i eficiència energètica, equipaments 
municipals i subministraments, projectes d’obra pública, salut pública, activitats, contaminació acústica i 
lumínica i medi ambient i tractar-se de competències mínimes establertes a l’article 26.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i perquè el lloc de treball és necessari per a 
optimitzar les despeses i poder donar compliment a les peticions ciutadanes i a les necessitats del 
municipi. 

SEGONA.SEGONA.SEGONA.SEGONA.----    CONDICIONS DELS ASPIRANTSCONDICIONS DELS ASPIRANTSCONDICIONS DELS ASPIRANTSCONDICIONS DELS ASPIRANTS    

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: 

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

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

b) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).

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

d) Estar en possessió d’un grau en enginyeria o d’una enginyeria tècnica.

Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

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

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

g) Posseir el permís de conduir de vehicles de la classe B.



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

TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.----    SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS     

3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General 
d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT. 

3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius 
anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, 
www.calafell.cat). 

3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de 
Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han 
d’estar signades per l’aspirant. 

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

3.5. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 
• Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
• Fotocòpia compulsada del DNI.
• Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
• Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent de Català

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

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

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

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

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

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

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



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

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

QUARTA.QUARTA.QUARTA.QUARTA.----    LLISTA D'ASPIRANTSLLISTA D'ASPIRANTSLLISTA D'ASPIRANTSLLISTA D'ASPIRANTS    

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o 
autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants 
admesos i exclosos provisional que es publicarà en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels 
aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, i els motius d’exclusió. Aquesta resolució, 
publicada al BOPT, indicarà el lloc on estan exposades al públic les llistes. 

4.2 Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de la resolució indicada en el BOPT per formular davant de l’òrgan que va dictar resolució les 
reclamacions que cregui oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, 
o per adjuntar la documentació pels quals hagin estat exclosos. Se’ls adverteix que, en el cas que
no esmenin dins d’aquest termini, el defecte a ells imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es
considera que desisteixen de la seva petició.

4.3 Una vegada finalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant 
una resolució, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució determinarà el 
lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del procés selectiu, i donarà a conèixer els 
noms dels membres titulars i suplents de l’òrgan qualificador. En cas que no es presentés cap 
al·legació, esdevindrà definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos. 

4.4 Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la 
sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà requerir, als 
efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o 
falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. 

CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.----    ÒRGAN QUALIFICADORÒRGAN QUALIFICADORÒRGAN QUALIFICADORÒRGAN QUALIFICADOR    

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: 
Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez, secretària accidental de la Corporació 
Suplent:  Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació 

Vocals: 
Titular: Sr. Joan López Vila, director de Serveis Tècnics d’Urbanisme de la Corporació  
Suplent: Sr. José Gázquez Martínez, tècnic Disciplina Urbanística d’aquesta Corporació 

Titular: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació 
Suplent: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació 



Titular: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Suplent: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Secretari/ària: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació 
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón, arxiver de la Corporació  

La designació de l’òrgan qualificador, en el seu cas, es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
com a mínim 10 dies naturals abans de les proves. 

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

El Sr. Aleix Solé Ramón, tècnic de Llicències d’aquesta Corporació, actuarà com a tècnic especialista, 
amb veu però sense vot. 

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

SISENA.SISENA.SISENA.SISENA.----    PROCÉS DE SELECCIÓPROCÉS DE SELECCIÓPROCÉS DE SELECCIÓPROCÉS DE SELECCIÓ    

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, 
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la superació de les proves 
corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els 
exercicis de la fase d’oposició. 

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens perjudici de la 
seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat), juntament 
amb el llistat d’admesos i exclosos.   

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per l’òrgan 
qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva 
publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), juntament amb 
els resultats de la prova anterior. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna 
notificació als interessats. 

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament serà 
per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud. 

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

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



SETENA.SETENA.SETENA.SETENA.----    EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓEXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓEXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓEXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ    

1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prov1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prov1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prov1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de catalàa de catalàa de catalàa de català    

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana corresponents al nivell de suficiència de català (C1).  

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el 
termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents: 

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

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

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

2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana    

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

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola, i tots aquells 
que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió dels coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o superior, amb l’acreditació de la següent documentació: 

- Certificat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol nivell C2 o superior que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
dirigides a l’obtenció d’aquest.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

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

3r Exercici. Prova teòrica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts3r Exercici. Prova teòrica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts3r Exercici. Prova teòrica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts3r Exercici. Prova teòrica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts    

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari amb respostes alternatives, 
de 40 preguntes, relacionades amb els temes que figuren a l'annex 1. 

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 0,25 punts per cada resposta correcta i -0,05 punts 
per cada resposta incorrecta, i 0 punts per cada resposta en blanc. 

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



4t Exercic4t Exercic4t Exercic4t Exercici. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 puntsi. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 puntsi. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 puntsi. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts    

Consisteix en resoldre per escrit, en un període màxim d’una hora i mitja, un o més casos pràctics, 
l’objectiu dels quals serà valorar els nivells de coneixements i experiència en relació al perfil 
professional requerit per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça, proposat per l’òrgan 
qualificador en base al temari especificat a l’annex 1 d’aquestes bases. 

Els aspirants portaran escalímetre, calculadora científica i documents tècnics de caràcter normatiu. En 
el moment de fer la prova es decidirà  quins d’aquests elements són o no necessaris poder-los utilitzar. 

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

La puntuació total de la fase de La puntuació total de la fase de La puntuació total de la fase de La puntuació total de la fase de l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d’aquesta l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d’aquesta l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d’aquesta l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d’aquesta 
fase. Total:  20 punts.fase. Total:  20 punts.fase. Total:  20 punts.fase. Total:  20 punts.    

VUITENA.VUITENA.VUITENA.VUITENA.----    DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURSDESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURSDESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURSDESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS    

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i consistirà en la 
valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins al 
darrer dia de presentació de sol·licituds, i amb la realització d’una entrevista. La documentació que no 
s’acompanyi juntament amb la sol·licitud per aquesta convocatòria no serà valorada, tot i que consti a 
l’expedient personal. Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per l’aspirant que no hagin 
estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs. No s’admetran 
presentació de mèrits en el temps d’esmena. 

L’òrgan qualificador valorarà d'acord amb el barem següent: 

1.1.1.1. Experiència professional. Màxim: 4 puntsExperiència professional. Màxim: 4 puntsExperiència professional. Màxim: 4 puntsExperiència professional. Màxim: 4 punts

• Experiència professional en l’àmbit privatExperiència professional en l’àmbit privatExperiència professional en l’àmbit privatExperiència professional en l’àmbit privat, desenvolupant tasques pròpies de les funcions
definides a les bases, fins a un màxim d’1 puntun màxim d’1 puntun màxim d’1 puntun màxim d’1 punt, a raó de 0,05 punts per cada mes complert
de treball.

L’experiència professional en l’àmbit privat s’acreditarà mitjançant: 
- Contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels

serveis prestats, i
- Certificat de vida laboral de la persona aspirant estès per la Tresoreria General de la Seguretat

Social.

• Serveis prestats en administracions públiques, Serveis prestats en administracions públiques, Serveis prestats en administracions públiques, Serveis prestats en administracions públiques, desenvolupant tasques pròpies de les
funcions definides a les bases: 0,10 punts per cada mes complert de treball, fins a un màximmàximmàximmàxim
de 3 punts.de 3 punts.de 3 punts.de 3 punts.

L’experiència professional en l’àmbit d’administració pública s’acreditarà mitjançant: 
- Certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis, i
- Certificat de vida laboral de la persona aspirant estès per la Tresoreria General de la Seguretat

Social.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. 

2. Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions Altres titulacions acadèmiquesacadèmiquesacadèmiquesacadèmiques superiors a l’exigida. Màxim d’1 puntMàxim d’1 puntMàxim d’1 puntMàxim d’1 punt, segons el barem següent:



• Enginyeria Superior: 0,50 punts 
• Màsters relacionats amb el lloc de treball convocat:  1 punt 
• Postgraus relacionats amb el lloc de treball convocat:  0,75 punts 

3. Formació i perfeccionament. Màxim 2 puntsFormació i perfeccionament. Màxim 2 puntsFormació i perfeccionament. Màxim 2 puntsFormació i perfeccionament. Màxim 2 punts

• Cursos de formació o perfeccionament relacionats amb la plaça convocada: es valoraran
d’acord amb els paràmetres següents:

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

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

Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys. 
En cas que s’acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa (ofimàtica i idiomes), 
només es valorarà el de l’última edició. 

4. Entrevista personal. Entrevista personal. Entrevista personal. Entrevista personal. Consistirà en mantenir una entrevista personal per competències amb l’òrgan
qualificador per determinar la idoneïtat de la persona aspirant amb les característiques i funcions
de la plaça convocada, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. Es valorarà fins a
un màxim de 3 punts, un màxim de 3 punts, un màxim de 3 punts, un màxim de 3 punts, sense que tingui caràcter eliminatori. No obstant això, la no presentació de
la persona aspirant a l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés selectiu.

La puntuació total de la fase de concurs serà la sLa puntuació total de la fase de concurs serà la sLa puntuació total de la fase de concurs serà la sLa puntuació total de la fase de concurs serà la suma de tots els exercicis d’aquesta fase, i no pot uma de tots els exercicis d’aquesta fase, i no pot uma de tots els exercicis d’aquesta fase, i no pot uma de tots els exercicis d’aquesta fase, i no pot 
ser, en cap cas, superior als 10 punts.ser, en cap cas, superior als 10 punts.ser, en cap cas, superior als 10 punts.ser, en cap cas, superior als 10 punts.    

NOVENA. VALORACIÓ DEL CONCURSNOVENA. VALORACIÓ DEL CONCURSNOVENA. VALORACIÓ DEL CONCURSNOVENA. VALORACIÓ DEL CONCURS----OPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓOPOSICIÓ    

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

La puntuació final s'obtindrà de la manera següent: 

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis de la fase d'oposició.
La puntuació màxima de la fase d’oposició serà de 20 punts.

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

DESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUSDESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUSDESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUSDESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS    

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



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

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

ONZENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENTONZENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENTONZENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENTONZENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT    

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

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

11.3 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 

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

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

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL: 

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

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

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

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

DOTZENA. BORSA DE REPOSICIÓDOTZENA. BORSA DE REPOSICIÓDOTZENA. BORSA DE REPOSICIÓDOTZENA. BORSA DE REPOSICIÓ    

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu, però degut al nombre de places limitades no 
siguin proposades per al seu nomenament, formaran part d’una borsa de reposició per rigorós ordre 
de puntuació. 



En tot cas, la borsa de reposició estarà formada per la totalitat dels aspirants que hagin superat el 
procés selectiu. 

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

TRETZENA. PERÍODE DE PRÀCTIQUES I/O PROVATRETZENA. PERÍODE DE PRÀCTIQUES I/O PROVATRETZENA. PERÍODE DE PRÀCTIQUES I/O PROVATRETZENA. PERÍODE DE PRÀCTIQUES I/O PROVA    

L’aspirant admès/a, un cop sigui nomenat/da iniciarà un període de pràctiques de SIS MESOS, que serà 
superat de forma automàtica si no existeix informe desfavorable. 

CATORZENA. TAXESCATORZENA. TAXESCATORZENA. TAXESCATORZENA. TAXES    D’EXAMEND’EXAMEND’EXAMEND’EXAMEN    

L'import dels drets d’examen d’acord amb les ordenances fiscals és de 25,68 €. 

No obstant això, l’article 5.1.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament 
de les taxes: 

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

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

QUINZENA. INCIDÈNCIESQUINZENA. INCIDÈNCIESQUINZENA. INCIDÈNCIESQUINZENA. INCIDÈNCIES    

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

SETZENA. RECURSOSSETZENA. RECURSOSSETZENA. RECURSOSSETZENA. RECURSOS    

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

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

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



ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

TEMARITEMARITEMARITEMARI    

1. El municipi. L’organització municipal. Competències. Les ordenances i reglaments de les
entitats locals. Funcionament. La Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de las Bases de règim
local. El 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.

2. El procediment administratiu comú: les fases. Els recursos administratius: concepte i classes. La
jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu. La Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.

3. La contractació administrativa. Principis bàsic de la normativa sobre contractació
administrativa. Classificació dels contractes. Formes d’adjudicació. El Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

4. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. El real decret 429/1993, de 26
de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions en matèria
de responsabilitat patrimonial.

5. Els projectes d’obra pública local. El contracte d’obra.

6. L’accessibilitat:Document bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE-DB-SUA). La llei
13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament
de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. La Taula d’Accessibilitat a les
Activitats a Catalunya TAAC (TAC 1, 2, 3, 4, 5). L’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

7. El subministrament d’aigües: xarxes de distribució, tipus, materials, avaluació de necessitats,
captacions, impulsions. Reutilització de l’aigua residual. Processos de tractament d’aigües
residuals urbanes.

8. Les xarxes de clavegueram: sistemes i elements, materials, càlculs. Sistemes de bombejaments
d’aigües residuals i pluvials. Sistemes de depuració d’aigua residual. Control de qualitat,
proves de pressió i estanquitat. Avaluació de les necessitats pel nombre d’usuaris.

9. Estacions de bombeig, pressió i pous: càlcul d’una impulsió, tipus de bombes i criteris de
selecció. Cop d’ariet i sistemes de protecció.

10. Xarxes d’enllumenat públic. Disseny d’instal·lacions. Càlcul de xarxes. Sistemes de regulació de
flux. Criteris energètics d’estalvi. Inspeccions a les instal·lacions. Manteniment preventiu i
correctiu, normativa. Tipus de làmpades i característiques principals.

11. Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. Quadres
generals de distribució, seguretat de les instal·lacions,  xarxa de terres, caigudes de tensió,
aïllaments, comprovació de les instal·lacions, paràmetres, inspeccions reglamentàries de les
instal·lacions elèctriques.



12. Instal·lacions elèctriques en locals de concurrència pública. Prescripcions particulars.
Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials i prescripcions particulars en
locals amb risc d’incendi o explosió. Instal·lacions interiors o receptores d’energia elèctrica.
Proteccions contra contactes directes i indirectes, conceptes i funcionament.

13. Criteris generals d’estalvi energètic en els edificis i les instal·lacions. L’energia activa i reactiva,
conceptes i millora del factor potència.

14. La iniciativa de la Comissió Europea “Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local”. Els
Plans d’Acció d’Energia Sostenible. Estalvi energètic en els ajuntaments: instal·lacions exteriors
i instal·lacions interiors d’edificis.

15. Gas propà i gas natural. Geotèrmia. L’energia solar fotovoltaica i l’energia solar tèrmica.
Sistemes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) conceptes, descripció de
funcionament, sistemes més habituals de climatització, bomba de calor, calefacció per
radiadors. Biomassa. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Altres energies renovables. Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.

16. Seguretat contra incendis en Establiments industrials. Real decret 2267/2004, pel qual
s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Caracterització dels establiments segons la seva configuració, ubicació i nivell de risc intrínsec.
Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis. Càlcul de la càrrega de foc.

17. INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE). INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les
instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en
establiments industrials (RSCIEI).

18. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. Supòsits sotmesos al control preventiu. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

19. El soroll: Principals fonts de soroll, solucions tècniques, la zonificació acústica, mapa de
capacitat acústica, nivells d’avaluació. Marc normatiu: El Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Ordenança municipal de sorolls i
vibracions de Calafell.

20. El règim d’intervenció ambiental en activitats i el Medi Ambient. Règim d’autorització, llicència
i comunicació ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats.

21. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Declaracions responsables i comunicacions prèvies, conceptes, finalitats, règims d’intervenció.

22. Espectacles i activitats recreatives, Llicències municipals d’espectacles oberts al públic,
comunicacions prèvies. Marc normatiu : Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el



Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Règims d’intervenció administrativa. 
L’informe tècnic municipal. 

23. El Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

24. L’habitatge i el CTE. El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic
de l’Edificació. Document bàsic SI Seguretat en cas d’incendi. Document bàsic HE Estalvi
d’energia. Document bàsic HS Salubritat. Document bàsic SUA Seguretat d’utilització i
accessibilitat. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

25. La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. Piscines d’ús públic. Normes sanitàries.
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic.

26. Altres competències municipals: Residus. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

27. Conceptes generals d’un pressupost: definició d’una obra amb partides. Criteris d’elaboració
d’un pressupost. Tipus de preus: simples, descompostos, auxiliars i justificació de preus.

28. Estudi bàsic de seguretat en els projectes. Coordinador de seguretat.

ANNEX II. INSTÀNCIA 

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS----OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE 

L’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELL    

Dades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitant    

Primer cognom Segon cognom Nom 

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

Nacionalitat: 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Adreça electrònica 

De conformitat a l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 



sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi) 
� No autoritzo  � Al telèfon mòbil  � A l’adreça electrònica 

DadesDadesDadesDades    de la convocatòriade la convocatòriade la convocatòriade la convocatòria    

DOGC núm. DOGC núm. DOGC núm. DOGC núm. 
BOP núm. 
Plaça: ENGINYER TÈCNIC 

Accés:  LLIURE  Sistema de selecció: Concurs-oposició 

Documentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjunta    

� Currículum vitae 
� Fotocòpia compulsada del DNI 
� Fotocòpia compulsada de la documentació d’acord amb la base 2 de les bases específiques 
� Acreditació del coneixement de català, mitjançant fotocòpia compulsada:   � Sí  � No 
� Documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs (segons base 8 de les bases 
    especifiques, mitjançant fotocòpies degudament compulsades) 
� Justificant de pagament dels drets d’examen:   � Sí           � No 

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

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

Calafell, ___ de ____________ de 2016 

Signat: ___________________________________________ 

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses 
en el fitxer automatitzat en el fitxer automatitzat en el fitxer automatitzat en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades del departament de del registre de documents i en la base de dades del departament de del registre de documents i en la base de dades del departament de del registre de documents i en la base de dades del departament de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferRecursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferRecursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferRecursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per fer----ne el tractament informàtic. Així mateix, ne el tractament informàtic. Així mateix, ne el tractament informàtic. Així mateix, ne el tractament informàtic. Així mateix, 
s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificaciós’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificaciós’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificaciós’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, , , , 



cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa 
adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic 
habilitat al web habilitat al web habilitat al web habilitat al web wwwwwwwwwwww.calafell.org.calafell.org.calafell.org.calafell.org....    

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

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

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PRESENTADA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PRESENTADA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PRESENTADA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PRESENTADA 
PER UNA EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓPER UNA EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓPER UNA EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓPER UNA EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de maig de 2016, la senyora A. P. G. presenta instancia davant d’aquest Ajuntament 
(Registre d’Entrada núm. 18179) sol·licitant jubilar-se amb data 21 de juliol de 2016, dia en que 
compleix 63 anys d’edat.

2. L’esmentada empleada és personal en règim laboral laboral en actiu d’aquesta Corporació.

3. Atès que per al reconeixement de la pensió de jubilació és necessari el compliment del període de 
carència que en cada moment s’exigeix per la normativa vigent i és competència de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0246/2016/RH/CG, de 4 de juliol de 2016, 
i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 49.f)  del  Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l'estatut dels treballadors, que regula la jubilació com a causa d’extinció de la relació
laboral.

2. Articles 208 i següents de la Llei General de la Seguretat Social, Reial Decret Legislatiu 8/2015, de
30 d’octubre, pel que fa a la jubilació anticipada per voluntat del treballador en el Règim General
de la Seguretat Social.

3. Article 3.x) 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.

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



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

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

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

1. Acceptar la petició de la treballadora senyora A. P. G. com a auxiliar administrativa de la Unitat
de Rendes, depenent del Departament de Gestió Tributària, d’accedir a la jubilació anticipada,
amb efectes del dia 21 de juliol de 2016, als 63 anys d’edat, amb la condició suspensiva
de la resolució definitiva de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a òrgan competent
d’aquesta aprovació i reconeixement de la pensió de jubilació, cessant  per tant la seva relació
laboral amb aquest Ajuntament.

2. Mostrar l’agraïment en nom de la Corporació a la treballadora senyora A. P. G. pels serveis
prestats durant tot el temps que ha estat en aquesta Corporació.

3. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat a la Unitat de Rendes, departaments
de Gestió Tributària, de Recursos Humans, i de la Intervenció i Tresoreria, i a la gestoria que porta
dels assumptes de personal, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals per al seu
coneixement.

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA DOCENT DE FORMACIÓ DOCENT DE FORMACIÓ DOCENT DE FORMACIÓ DOCENT DE FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA PER A LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI COMPLEMENTÀRIA PER A LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI COMPLEMENTÀRIA PER A LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI COMPLEMENTÀRIA PER A LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS 
AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS 2BARRIS 2BARRIS 2BARRIS 2015, EXPEDIENT TTB015, EXPEDIENT TTB015, EXPEDIENT TTB015, EXPEDIENT TTB----088/15.088/15.088/15.088/15.       

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 R. M. 
S. dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i 
social: Projecte Treball als barris 2015, Programa C, amb número d’expedient TTB-088/15, i 
que formaria part del personal d’estructura de la Casa d’Oficis Eco-manteniment d’espais 
comunitaris, amb aquest detall:

Lloc de treball: Docent de complementària 
Grup de Cotització: 02 
Jornada a aplicar: 7 hores /setmanals (18,67%) 
Període: del 30 de desembre de 2015 fins el 29 de desembre de 2016 

2. El 13 de juny de 2016, la Junta de Govern Local, acorda acceptar la baixa voluntària i donar per 
extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat d’interès social, de la senyora R. M. S., 
com a formadora de la Casa d’Oficis, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins del programa de suport als territoris amb majors necessitats de



reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2015, amb efectes del dia 13 de juny de 
2016. 

3. El 13 de juny de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe el qual proposa contractar a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
dins del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als barris 2015, Programa C, Casa d’Oficis, a la senyora S. G. P. com a docent 
de formació complementària per cobrir la vacant de referència, primera suplent del procés de 
selecció del personal d’estructura de la Casa d’Oficis fet en el seu dia, el més aviat possible i 
fins a la finalització del programa, el 29 de desembre de 2016, i amb el següent detall:

Lloc de treball: Docent de complementària 
Grup de Cotització: 02 
Salari mensual al 100% de jornada amb pagues extres prorratejades 1.686,67 € 
Jornada a aplicar: 7 hores /setmanals (18,67%) 
Horari: De l’1 de juliol al 16 de setembre, dimarts i divendres de 7:30 a 11 hores, i del 17 de 
setembre al 29 de desembre, dimarts i divendres de 8:00 a 11:30 hores. 

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0229/2016/RH/CG, de data 16 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0681 de data 16 de juny de 2016, sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Legislació Legislació Legislació Legislació aplicableaplicableaplicableaplicable    

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

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

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

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

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007,
de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que no regula un
procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de complir, en
tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos de màxima urgència.

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

7. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.



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

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

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

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

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

1. Considerar aquesta contractació laboral destinada a executar programes que integren accions
formatives i d’experiència laboral, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
corresponent al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: Projecte Treball als barris 2015, Programa C, Casa d’Oficis, que regula l’Ordre
EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb número d’expedient TTB-088/15, dins de les excepcions
establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016, al no tractar-se de personal
d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions atorgades a aquesta Entitat per
una altra Administració.

2. Contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora Sílvia
García Pros com a docent de formació complementària, des de l’1 de juliol fins el 29 de desembre
de 2016, ambdós inclosos, dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2015, Programa C, amb número
d’expedient TTB-088/15, i que formarà part del personal d’estructura de la Casa d’Oficis Eco-
manteniment d’espais comunitaris, amb aquest detall:

Lloc de treball: Docent de complementària 
Grup de Cotització: 02 
Jornada a aplicar: 7 hores /setmanals (18,67%) 
Horari: - De l’1 de juliol al 16 de setembre, dimarts i divendres de 7:30 a 11 hores

- Del 17 de setembre al 29 de desembre, dimarts i divendres de 8:00 a 11:30 hores.

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

Treballador/a Sou Base Prorrata pagues 
extres 

Total Brut Cost Seg. Social 
empresa 

S. G. P. 269,91 € 44,99 € 314,90 € 103,13 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  E04/2429/1430002/30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320/2429/1600002/30 



4. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/225/2015, de 22 de juliol, al
contracte de treball s’ha de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social i del Fons Social Europeu, i s’ha de fer constar el següent literal:

“Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del“Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del“Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del“Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del
Projecte treball als barris i cofinançades pel Fons Social Europeu”Projecte treball als barris i cofinançades pel Fons Social Europeu”Projecte treball als barris i cofinançades pel Fons Social Europeu”Projecte treball als barris i cofinançades pel Fons Social Europeu”

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

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN UN EMBARGAMENT DE SOU A UN UN EMBARGAMENT DE SOU A UN UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili al carrer Pere Martell, 2 de Tarragona
i RGE núm. 22562 de data 27 de juny de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció 
de sou del senyor M. I. G. amb les següents dades:

Expedient:  2014/00332 
Ref:  48346 
Deute: 290,26€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a Catalunya Caixa , oficina 2013, compte 
núm. ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ Embargament de sous i salaris 
del senyor M. I. G. expedient 2014/00332”

3. Vist l’informe núm. 0249 de data 05 de juliol  de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les atribucions de
l’Alcalde.

3. 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.

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



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

1. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili al carrer Pere
Martell, 2 de Tarragona i RGE núm. 22562 de data 27 de juny de 2016, en el  que sol·liciten
que es procedeixi a la retenció de sou del senyor Miguel Illescas González, per un import de
290,26€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la primera
nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a l'entitat
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets.

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UNPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UNPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UNPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN    
TREBALLADOR/ATREBALLADOR/ATREBALLADOR/ATREBALLADOR/A        D’AQUEST D’AQUEST D’AQUEST D’AQUEST     AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.    

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili al carrer Pere Martell, 2 de
Tarragona i RGE núm. 22564 de data 27 de juny de 2016, en el que sol·liciten que es procedeixi a 
la retenció de sou del senyor J. P. A. amb les següents dades:

Expedient: 2010/01969 
Ref: 35375 
Deute: 636,10€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a Catalunya Caixa , oficina 2013, compte 
núm. ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ Embargament de sous i salaris 
del senyor . P. A. expedient 2010/01969”.

3. Vist l’informe núm. 0250 de data 05 de juliol de 2016 emès per la directora de Recursos Humans, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les atribucions
de l’Alcalde.

3. 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.



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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili 
al carrer Pere Martell, 2 de Tarragona i RGE núm. 22564 de data 27 de juny de 2016, en el que 
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor . P. A. per un import de 636,10€, i 
procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la primera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici de poder dirigir a l'entitat 
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA     D'ACORD D'ACORD D'ACORD D'ACORD     SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE     L'ACCEPTACIOL'ACCEPTACIOL'ACCEPTACIOL'ACCEPTACIO        DEDEDEDE        RENÚNCIA RENÚNCIA RENÚNCIA RENÚNCIA     PRESENTADA PRESENTADA PRESENTADA PRESENTADA     PERPERPERPER        UNA UNA UNA UNA 
ASPIRANT A ASPIRANT A ASPIRANT A ASPIRANT A     INFORMADORA TURÍSTICA INFORMADORA TURÍSTICA INFORMADORA TURÍSTICA INFORMADORA TURÍSTICA        

FetsFetsFetsFets    

1. El 27 de juny de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar contractar a la senyora Esther Adsuar 
Conesa, com a informadora turística,  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 amb dependència del Departament de Turisme.

2. El 28 de juny de 2016 (RGE entrada número 22764) la senyora E. A. C. presenta instància en la 
qual sol·licita el permís per lactància.

3. L’1 de juliol de 2016, mitjançant registre general d’entrada núm. 23032, la senyora E. A. C.  
presenta instància en la que posa de manifest que renuncia al lloc de treball d’ 
informadora turística  d’aquesta Corporació.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0248/2016/RH/CG, de data 5 de juliol de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 49 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.

2. Actual Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Calafell.



3. 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.

4. 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.

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

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

1. Acceptar la renuncia presentada per la senyora E. A. C.

2. Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2016,  pel qual se 
la contractava, com a informadora turística,  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 amb dependència del Departament de Turisme.

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

2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. PROPOSTA D'ACORD DE DONAR FINIMENT A L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES PROPOSTA D'ACORD DE DONAR FINIMENT A L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES PROPOSTA D'ACORD DE DONAR FINIMENT A L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES PROPOSTA D'ACORD DE DONAR FINIMENT A L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES 
DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A 
UNA EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓUNA EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓUNA EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓUNA EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 2 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar assignar, de forma temporal, a la 
funcionària de carrera, senyora S. F. C. auxiliar administrativa adscrita al Departament 
de Via Pública d’aquesta Corporació, les tasques de gestió de les llicències urbanístiques i 
tota mena de certificats relacionats amb les mateixes, amb efectes del 2 de maig de 2016.

2. El 7 de juliol de 2016, el regidor delegat de Via Pública emet memòria en la qual posa de manifest 
la situació del Departament de Via Pública de manca de personal motivada per les vacances i 
baixes per incapacitats temporals,i sol·licita que es deixi sense efectes l’assignació de tasques 
esmentada i que la senyora S. F. C. retorni al lloc de treball del Departament de Via Pública.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 0256/2016/RH/CG, de data 7 de juliol 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

7. Article 73.2 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
que estableix que: ”Les administracions públiques poden assignar al seu personal funcions,
tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que acompleixin sempre
que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho
justifiquin sense minva en les retribucions”.

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

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

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

11. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.1.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.



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

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

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

1. Donar per finida l’assignació temporal de la funcionària de carrera, senyora S. F. C. que se li 
va encomanar per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2016, de tasques de 
gestió de les llicències urbanístiques i tota mena de certificats relacionats amb les mateixes del 
Departament d’Urbanisme i Obres, amb efectes del 12 de juliol de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als departaments de Via Pública, 
d’Urbanisme i Obres, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, a les seccions sindicals, a la Junta de 
Personal i al Comitè d’Empresa. 

2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UN  INFORMADOR TURÍSTICPROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UN  INFORMADOR TURÍSTICPROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UN  INFORMADOR TURÍSTICPROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UN  INFORMADOR TURÍSTIC 

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 Marina Saura Olivella i 
Esther Adsuar Conesa.

3. L’1 de juliol de 2016, mitjançant registre general d’entrada núm. 23032, la senyora E. A. C.  
presenta instància en la que posa de manifest que renuncia al lloc de treball ofertat, quedant 
vacant.

4. El 4 de juliol de 2016, la tècnica del Departament de Turisme emet informe posant de manifest la 
necessitat de cobrir el lloc de treball que ha quedat vacant a causa de la renúncia esmentada, i 
atesa la necessitat de poder fer front a l’obertura de 3 oficines durant els mesos de juliol i agost i a 
l’acumulació de tasques sobrevingudes, proposa la contractació d’un/a informador/a turístic/a amb 
caràcter d’urgència durant els mesos de juliol i agost.

5. 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 van superat el procés dos candidats, l’esmentada 
borsa va quedar deserta. 

6. Atès que paral·lelament al procés selectiu per informadors turístics es va tramitar un altre per
informadors de patrimoni de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, de similars característiques i
requeriments, el qual si disposa d’una borsa de reposició, sent el primer suplent el senyor Guifré
Artal Febrer.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 0427_16, de data 6 de maig de 2016,
confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0251/2016/RH/CG, de 5 de juliol 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. Article 15.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, el qual disposa que “Quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o
excés de comandes així ho exigeixin, fins i tot si es tracta de l’activitat normal de l’empresa. En
aquests casos els contractes poden tenir una durada màxima de sis mesos, dins d’un període de
dotze mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes. ... En cas que el
contracte s’hagi concertat per una durada inferior a la màxima legal o establerta
convencionalment, es pot prorrogar mitjançant un acord de les parts, una sola vegada, sense que
la durada total del contracte pugui excedir la durada màxima esmentada.”

5. Article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, sobre els contractes eventuals per
circumstàncies de la producció.

6. Article 11.2 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell pel que
fa a la modalitat de contractació d’eventual per circumstàncies de la producció.

7. Article 13 de l’esmentat conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament el qual
disposa que les contractacions estaran sotmeses a un període de prova de 15 dies hàbils a comptar
des del dia de vigència del contracte, en el cas de contractacions de durada inferior a tres mesos, i
de 2 mesos en cas de durada superior.

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’aquesta contractació temporal d’informador turístic per un termini de 2 
mesos (juliol-agost), per considerar que hi ha una necessitat urgent i inajornable, i ser facultat de 
cada Administració la seva potestat d’autoorganització; 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.

2. Contractar al senyor G. A. F. sota la modalitat de contracte eventual per circumstàncies de la 
producció, com a informador turístic amb dependència del Departament de Turisme, amb 
efectes del dia 12 de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

3. Fixar un període de prova de 15 dies hàbils.

4. 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 li lliuri.

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

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 basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    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€ 



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.

2.1.9. 2.1.9. 2.1.9. 2.1.9. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA     SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE     LA LA LA LA     CONCESSIÓ CONCESSIÓ CONCESSIÓ CONCESSIÓ     DEDEDEDE        LALALALA        REDUCCIÓ REDUCCIÓ REDUCCIÓ REDUCCIÓ     DEDEDEDE        LA LA LA LA     JORNADA JORNADA JORNADA JORNADA     PER PER PER PER     INTERÈS INTERÈS INTERÈS INTERÈS 
PARTICULAR PARTICULAR PARTICULAR PARTICULAR     D’UNA D’UNA D’UNA D’UNA     TREBALLADORA TREBALLADORA TREBALLADORA TREBALLADORA     D’AQUESTA D’AQUESTA D’AQUESTA D’AQUESTA     CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 6 de juliol de 2016, l’empleada d’aquesta Corporació, senyora V. M. L. presenta instància amb 
Registre General d’Entrada núm. 23642, en la qual sol·licita una reducció de jornada per 
interès particular per realitzar una jornada de 9 a 14 hores, des del 12 de juliol al 19 d’agost, 
ambdós inclosos.

2. Juntament amb la instància presenta memòria del regidor delegat de Serveis Econòmics de data 7 
de juliol de 2016, en la qual informa favorablement l’aprovació d’aquesta reducció de jornada per 
interès particular.

3. L’esmentada empleada és funcionària de carrera, habilitada nacional, que ocupa el lloc de treball 
de Tresorera Municipal d’aquesta Corporació, amb un nivell de destinació 27.

4. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0255/2016/RH/CG, de 7 de juliol, i que 
queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix
que “La jornada de treball dels funcionaris de l'Administració local, serà en còmput anual la
mateixa que es fixi per als funcionaris de l'Administració civil de l'Estat. Se'ls aplicaran les mateixes
normes sobre equivalència i reducció de jornada”.

2. Article 10 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell
que estableix: “1. La jornada de treball del personal funcionari serà la que, a cada moment,
estableixi la llei amb caràcter general  per a la funció pública.”

3. Article 5 de la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei
de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, la qual disposa la possibilitat de
reducció de jornada dels funcionaris per interès particular, concretament estableix: “5.1 En
aquells casos en què resulti compatible amb la naturalesa del lloc exercit i amb les funcions del
centre de treball, el personal que ocupi llocs de treball el nivell de complement de destinació sigui
igual o inferior al 28 podrà sol·licitar a l'òrgan competent el reconeixement d’una jornada
reduïda, ininterrompuda, de les nou a les catorze hores , de dilluns a divendres , percebent el
75% de les retribucions. 5.2 No es pot reconèixer aquesta reducció de jornada al personal que
presti serveis en règim d'especial dedicació, llevat que s'autoritzi el previ passi al règim de
dedicació ordinària amb la consegüent exclusió , si escau , del complement de productivitat que
es percebés per aquell règim. 5.3 Aquesta modalitat de jornada reduïda serà incompatible amb
altres reduccions de jornada previstes en la normativa vigent”.



4. 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.

5. 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.

6. 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.

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. Concedir a l’empleada, senyora V. M. L. Tresorera Municipal d’aquesta Corporació, una jornada 
reduïda per interès particular, ininterrompuda, de les 9 a les 14 hores, de dilluns a divendres, 
percebent el 75% de les seves retribucions.

2. Comunicar aquesta reducció de jornada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Donar compte d'aquest acord a la part interessada, al Departament de Recursos Humans i a  la 
Intervenció i Tresoreria Municipals, i informar a les seccions sindicals, a la Junta de Personal i a la 
gestoria encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement i als efectes 
corresponents. 

2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA     SOBRE LA CONCESSIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ     DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA PER CONCILIACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA PER CONCILIACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA PER CONCILIACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA PER CONCILIACIÓ 
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR     D’UNA D’UNA D’UNA D’UNA     TREBALLADORATREBALLADORATREBALLADORATREBALLADORA        D’AQUESTAD’AQUESTAD’AQUESTAD’AQUESTA        CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de juny de 2016, l’empleada d’aquesta Corporació, senyora A. Á. P. amb
règim de personal laboral interí, adscrita al departament de la Policia Local, presenta instancia
amb el vist i plau del cap de l‘Àrea de Recursos Humans del departament de la Policia Local,
(Registre d’Entrada núm. 22611) en la qual sol·licita reduir en una hora diària la seva jornada
laboral a partir del dia 27 de juny i fins al 29 de juliol de 2016, proposant  que el seu horari sigui
de dilluns a divendres de 7:00 a 13:30 hores.



2. El 4 de juliol de 2016, , el cap de l‘Àrea de Recursos Humans del departament de la Policia Local,
a petició del departament de RH,  informa favorablement la petició sol·licitada per l’esmentada
treballadora en quant a l’horari de la reducció sol·licitada.

3. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data  3 de novembre de 2009, essent menor de
dotze anys.

4. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 244/2016/RH/CG, de 4 de juliol, i que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 51 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que
estableix que la jornada de treball, permisos i vacances del personal laboral s’estarà a allò
establert al Capítol V i a allò establert a la legislació laboral corresponent.

2. Article 37.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, sobre reducció per guarda legal de menors de dotze anys.

3. Article 3.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, determina que els convenis col·lectius són font reguladora de la
relació laboral.

4. Article 21 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell el qual estableix,
entre d’altres qüestions, que “seran d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en
l’àmbit de l’Administració Pública que reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les
condicions que resulten del present Conveni”.

5. 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. i la Disposició
addicional primera sobre l’aplicació de l’esmentada llei al personal laboral de les administracions
públiques.

6. Circular 6/2006 sobre determinats aspectes 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.

7. Disposició addicional 71a. de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per
a l'any 2012, la qual disposa que la jornada general de treball en el sector públic serà, com a
mínim, de trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.

8. 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.

9. 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.

10. 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.



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

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

13. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de Recursos Humans.

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 A. Á. P. amb categoria d’auxiliar administrativa, adscrita al
Departament de la Policia Local d’aquesta Corporació, la reducció de la seva jornada de treball en
un 13,34%, amb la disminució proporcional de les seves retribucions, treballant un 86,66%
de la jornada laboral ordinària, amb data d’efectes retroactius del dia 27 de juny i fins al 29 de
juliol de 2016 fixant l’horari de dilluns a divendres de 7:00 a 13:30 hores, sens perjudici de canvis
que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o per necessitats del servei.

2. Comunicar aquesta reducció de jornada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Donar compte d'aquest acord a la part interessada, al Departament de la Policia Local, així com a
la Intervenció i Tresoreria municipals, a les Seccions Sindicals, al Comitè d’Empresa i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement i als efectes
corresponents.

2222....2222.... SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ––––    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE    

2222....2222....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99997777////2222000011116666.... 

Número d’expedient: 97/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data , 10 de maig de 2016,  l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 97/2016  per l’ OBERTURA DE CATA PER ANUL.LAR 
ESCOMESA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL al C/ MARE DE DEU DE LA COVA 43820 
CALAFELL. REF. NÚM 160016NTT AL. 

Vist l’informe favorable emès per part de l'enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon,  a data 26 de 
maig 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 per les

obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud

caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb

el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

Vist l’informe jurídic, de data 26 de maig de 2016  , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  97/2016  per l’ OBERTURA DE CATA PER ANUL.LAR ESCOMESA DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL. C/ MARE DE DEU DE LA COVA 43820 CALAFELL. REF. 
NÚM 160016NTT AL. subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'enginyer 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 juPeríode comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juPeríode comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juPeríode comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre liol, i el període comprès entre liol, i el període comprès entre liol, 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 2Zona 2Zona 2Zona 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2222....2222....2222....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEE    LLLL’’’’AAAAVVVVIIIINNNNGGGGUUUUDDDDAAAA    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA    
MMMMAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    22226666////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2016 es va iniciar expedient d’ordre 
d’execució per la rehabilitació i reparació estructural de l’edifici i la seva coberta de la finca situada a 
l’av. Santa Maria de Montserrat de Segur de Calafell, propietat del Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F. 

En aquell mateix decret es va concedir al propietari un termini d’audiència de 15 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions i es van ordenar una sèrie de mesures cautelars per executar de 
forma immediata. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 17 de juny de 2016, del qual es desprèn que 
no s’han dut a terme ni les mesures cautelars ni la resta d’actuacions i treballs previstos a l’esmentat 
acord de JGL de 11 d’abril de 2016. 



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb l’article 83 i 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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 al Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F. com a propietaris de la finca situada a l’av. Santa Maria de 
Montserrat de Segur de Calafell, que executin, en un termini de tres mesos des de la notificació 
d’aquest acord, les següents actuacions i treballs: 

a) Redacció del projecte de rehabilitació, reparació estructural i dels treballs d’adequació de
l’edificació, signat per un tècnic competent.

b) Execució dels treballs recollits en el projecte de rehabilitació i reparació estructural i dels
treballs d’adequació de l’edificació, i de la seva coberta, prèvia llicència municipal d’obres.

2222.- Advertir al Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F. que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà executar-
la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució, l’import de les 
quals pot arribar fins als 3.000 euros. 

3333.- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 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. 

4444....- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

2222....2222....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99993333////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 93/2016  
Interessat: ASOCIACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 19 de maig de 2016, L’ ASOCIACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR, va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 93/2016  per LA  CONSTRUCCIÓ D’UNA 
CAMBRA HIGIENICA AL  C/ VILAMAR  43820 CALAFELL.  



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 20 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret deProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de    propietat i sens perjudici del de propietat i sens perjudici del de propietat i sens perjudici del de propietat i sens perjudici del de 
tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes 
al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No obstant procedeix 
fer les següents observacfer les següents observacfer les següents observacfer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb ions: En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb ions: En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb ions: En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, 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 descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública 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 al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal 
núm. 2.2.8núm. 2.2.8núm. 2.2.8núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 21 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. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’ ASOCIACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR  la llicència 
d'obres menors Exp. Núm.  93/2016  per la CONSTRUCCIÓ d’una CAMBRA HIGIENICA al  C/
VILAMAR 43820 CALAFELL  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'arquitecte tècnic municipal, 20 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 REGULADORNORMATIVA REGULADORNORMATIVA REGULADORNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUA 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 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.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.    

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entrePeríode comprès entrePeríode comprès entrePeríode comprès entre    el dia 1 d’agost i el dia 1 d’agost i el dia 1 d’agost i 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2222....2222....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....        NNNNÚÚÚÚMMMM....        66660000////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 60/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BANUS D 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 1 d'abril de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BANUS D, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 60/2016  per la REPARACIÓ DE LA  FAÇANA DE L’IMMOBLE 
SITUAT A L'AV. DE LA COSSETANIA 43820 DE CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 10 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 11 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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BANUS D  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  60/2016  per la REPARACIÓ DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT A L'AV. DE LA
COSSETANIA 43820 de Calafell  subjecte a les condicions especials requerides en
l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 10 de maig de 2016  adjunt a aquesta
resolució, i a les següents condicions generals:



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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'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. Zona 1. Zona 1. 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 setembre:el dia 1 i 10 de setembre:el dia 1 i 10 de setembre: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, L’horari permès de les obres autoritzades, L’horari permès de les obres autoritzades, L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les 
següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 
nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no 
podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui 
una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de 
l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, especialment el front de la 
façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es 
mantindran les mesures d’especial protecció regulades al condicionat propi. 

2. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2222....2222....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11113333////2222000011116666 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó::::    LLLLlllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    OOOObbbbrrrraaaa    MMMMaaaajjjjoooorrrr    

Expedient: 13/2016  
Titular: L. M. C. 
Emplaçament: CR TULIPA 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 29/03/2016 la Sra. L. M. C. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per realitzar les obres consistents en la  CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AL C/ TULIPA DE urb. 
Valldemar  43882  de Segur de Calafell, amb la referència cadastral núm. XXXXX.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sra. A. M. I 
B. visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 04/04/2016, amb núm. 2016600037, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sra. A. M. I B. i de l’arquitecte tècnic Sr. J. D. C. 



2.2.2.2. En data 17 de juny 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:

Condicionaments:Condicionaments:Condicionaments:Condicionaments:    
1.1.1.1. Cisterna i grup de pressió.Cisterna i grup de pressió.Cisterna i grup de pressió.Cisterna i grup de pressió.
2.2.2.2. En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó T----2.2.2.2.
3.3.3.3. El gual d’accés El gual d’accés El gual d’accés El gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipal de gualsrodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipal de gualsrodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipal de gualsrodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipal de guals

3.3.3.3. En data 20 de juny 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 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:entre el dia 1 i 10 de setembre:entre el dia 1 i 10 de setembre: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.L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., 00 h., 00 h., 00 h., 
de dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.de dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.de dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.de dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.    

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

Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

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



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

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

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

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

9.9.9.9. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 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. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la Sra. L. M. C. llicència 
urbanística d’obra major per la  CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE SITUAT AL  C/TULIPA DE URB.  
VALLDEMAR 43882 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.

1. 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
5.205,00 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. 

2222....2222....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA 
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    MMMMEEEESSSSTTTTRRRRAAAALLLL    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS    MMMMEEEELLLL    DDDDEEEE 
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    7777////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 17 de maig de 2016, l’inspector d’obres municipal, Sr. Jaume Adrià Loren, va realitzar 
inspecció urbanística en un habitatge unifamiliar situat al carrer Mestral, 36, de la Urbanització Mas 
Mel de Calafell, propietat dels Srs. F. P. R. i L. R. S. deixant constància que s’han executat unes 
obres, sense llicència d’obres, consistents en:  

o Construcció de cobert en planta baixa annex a la part posterior de l’habitatge i contigu a veí,
amb coberta de xapa prefabricada metàl·lica i tancaments d’alumini i vidre, de superfície 85 m2.

o Construcció de cobert en planta baixa per ampliació del garatge existent, adossat a la part
davantera del mateix i contigu a veí, amb coberta i tancament lateral de xapa prefabricada
metàl·lica, de superfície 7 x 3 m (21 m2).

En data 7 de juny de 2016, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que consta incorporat a 
l’expedient administratiu mitjançant el qual proposa incoar expedient de restauració de la legalitat 
urbanística i sancionador, contra els propietaris de l’immoble esmentat, per la realització de la infracció 



urbanística en part no legalitzable i en part legalitzable detallada a l’informe tècnic adjunt com annex 
1. 

S’ha incorporat aquest expedient (annex 2), informe  de l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 30 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). 

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

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 

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

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

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

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

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

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



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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....---- Iniciar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, un procediment de restauració de 
la legalitat urbanística contra les persones interessades, els Srs. F. P. R. i L. R. S., propietaris de la 
finca al carrer Mestral de la Urb. Mas Mel de calafell per haver executat unes obres, sense llicència 
d’obres, en part no legalitzables i en part legalitzables, consistents en: 

o Construcció de cobert en planta baixa annex a la part posterior de l’habitatge i contigu a veí,
amb coberta de xapa prefabricada metàl·lica i tancaments d’alumini i vidre, de superfície 85 m2
(no legalitzable).

o Construcció de cobert en planta baixa per ampliació del garatge existent, adossat a la part
davantera del mateix i contigu a veí, amb coberta i tancament lateral de xapa prefabricada
metàl·lica, de superfície 7 x 3 m (21 m2) (legalitzable).

2.2.2.2.---- Manifestar, al/s interessats identificats en l’apartat primer d’aquesta resolució, que les obres que 
s’han executat de la construcció del cobert de 85 m2 situat a la part posterior de l’habitatge no són 
legalitzables, i que les obres de construcció del cobert de 21 m2 per ampliació del garatge existent i 
adossat a la part davantera del mateix tenen el caràcter de legalitzables, i cas que es ratifiqui la 
procedència de tramitar el procediment de restauració  es requerirà la restauració de la legalitat 
ordenant l’enderroc en el cas de les obres en el cobert de 85 m2 i la legalització, en el cas del cobert 
de 21 m2. 

3333....---- Atorgar, d’acord amb l’article 205.1 del DL 1/2010 del TRLU, a/als l’interessat/s un termini d’ 
audiència de 15 dies a comptar de l’endemà de al notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que 
puguin tenir vista de l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions tant 
respecte a la suspensió de les obres o actuacions en curs, com en relació amb el caràcter legalitzable o 
il·legalitzable de les obres ( o usos) o amb les mesures de restauració susceptibles de ser adoptades. 

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

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

6.6.6.6.---- 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.    

7.7.7.7.---- Notificar aquesta resolució al Registre de la Propietat de Calafell per tal que, d’acord amb el que 
disposen els article 56 RHU i 204 TRLU, practiqui en la finca registral objecte d’aquest expedient una 



anotació preventiva d’aquesta resolució d’inici del procediment de restauració de protecció de la 
legalitat. 

8888....---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

9999....---- Notificar aquesta resolució als interessats i altres organismes afectats. 

2222....2222....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    IIII    IIIILLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAATTTTBBBBLLLLEEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    XXXXAAAAVVVVIIIIEEEERRRR    
MMMMOOOONNNNTTTTSSSSAAAALLLLVVVVAAAATTTTGGGGEEEE,,, DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS    RRRROOOOMMMMEEEEUUUU    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    9999////11116666))))      

FFFFeeeettttssss    

En data 1 de desembre de 2015, l’inspector d’obres municipal, Sr. Jaume Adrià Loren, va realitzar 
inspecció urbanística a la finca situada al c. Xavier Montsalvatge de la Urb. Mas Romeu de Calafell, 
propietat del Sr. C. J. Ll. M. deixant constància que s’han executat unes obres, sense llicència d’obres, 
consistents en:  

o Abocament de terres per tal de reomplir la part baixa del solar així com fer una rampa d’accés
per la mateixa. El nivell de reompliment de terres en la zona més desfavorable és de 2 m. i la
superfície del mateix és de 25x12m.
Així mateix per l’accés dels camions, s’ha malmès la vorera en una longitud de 10 m lineals
aproximadament.

En data 2 de juny de 2016, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que consta incorporat a 
l’expedient administratiu, per la realització d’una infracció en part legalitzable i en part no legalitzable 
detallada en l’informe tècnic que s’incorpora a l’expedient i s’adjunta com annex 1.  

S’ha incorporat aquest expedient (annex 2), informe  de l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 6 de juliol de 2016.  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 



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

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

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

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

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

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

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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....---- Iniciar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, un procediment de restauració de 
la legalitat urbanística contra la part interessada, el Sr. C. J. Ll. M. propietari de la finca al carrer 
Xavier Montsalvatge de la Urb. Mas Romeu de Calafell per haver executat unes obres, sense 
llicència d’obres, en part no legalitzables i en part legalitzables, consistents en: 

o Abocament de terres per tal de reomplir la part baixa del solar així com fer una rampa d’accés
per la mateixa. El nivell de reompliment de terres en la zona més desfavorable és de 2 m. i la
superfície del mateix és de 25x12m.
Així mateix per l’accés dels camions, s’ha malmès la vorera en una longitud de 10 m lineals
aproximadament.



2.2.2.2.---- Manifestar, al/s interessats identificats en l’apartat primer d’aquesta resolució, que en cas que es 
ratifiqui la procedència de tramitar el procediment de restauració  de la legalitzat urbanística es 
requerirà la retirada de les terres que excedeiexen l’alçada màxima permesa d’1 m, en una superfície 
de 200m2 i la reparació del tram de vorera malmès d’una superfície aproximada de 10m2 

3333....---- Atorgar, d’acord amb l’article 205.1 del DL 1/2010 del TRLU, a/als l’interessat/s un termini d’ 
audiència de 15 dies a comptar de l’endemà de al notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que 
puguin tenir vista de l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions tant 
respecte a la suspensió de les obres o actuacions en curs, com en relació amb el caràcter legalitzable o 
il·legalitzable de les obres ( o usos) o amb les mesures de restauració susceptibles de ser adoptades. 

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

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

6.6.6.6.---- 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.    

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

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

2.2.8. 2.2.8. 2.2.8. 2.2.8. PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA        D’APROVACIÓ D’APROVACIÓ D’APROVACIÓ D’APROVACIÓ     D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ     D’ORDRED’ORDRED’ORDRED’ORDRE        D’EXECUCIÓ D’EXECUCIÓ D’EXECUCIÓ D’EXECUCIÓ     DE DE DE DE     DIFERENTS DIFERENTS DIFERENTS DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

Vistos els acords d’inici d’ordre d’execució dels expedients administratius per la conservació i 
rehabilitació dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es relacionen per  incompliment 
dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 

1. Expedient núm. OE 17/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 2016, 
per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ginesta de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat de DITECO DISEÑO TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN, SL. 

2. Expedient núm. OE 20/16, iniciat per acord de JGL de 29 de març de 2016 per la neteja del 
solar, la retirada del quadre elèctric i el tancament del solar situat al c. Pacífic de Segur de 
Calafell, propietat de GAJUMER, SL. 

3. Expedient núm. OE 41/16, iniciat per acord e JGL de 2 de maig de 2016 per la neteja  del solar 
i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al la Ctra. de Barcelona de Segur de 
Calafell, propietat de la Sra. C. M. C. 



Vistos els informes de l’inspector municipal dels que es desprèn que no s’han realitzat les actuacions 
requerides al acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució. 

Posat de manifest respectivament els expedients administratius als interessats pel termini de deu (10) 
dies, no han presentat cap escrit d’al·legacions. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que per al compliment dels deures d’ús, conservació rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o a 
instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions 
necessàries.  

Vist el procediment per dictar ordres d’execució regulat als articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció  de la legalitat urbanística. 

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 als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 20 
dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant exigible 
l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents treballs, obres i/o 
actuacions: 

1. La neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ginesta de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat de DITECO DISEÑO TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN, SL. 
Expedient núm. OE 17/16. 

2. La neteja del solar, la retirada del quadre elèctric i el tancament del solar situat al c. Pacífic de 
Segur de Calafell, propietat de GAJUMER, SL. Expedient núm. OE 20/16. 

3. La neteja  del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al la Ctra. de Barcelona de 
Segur de Calafell, propietat de la Sra. C. M. C. Expedient núm. OE 41/16. 

2.2.2.2.---- Advertir als propietaris de les finques abans relacionades que, l’incompliment injustificat d’aquesta 
ordre habilitarà aquesta Administració municipal per procedir a l’execució subsidiària a costa de 
l’obligat, o a la imposició de multes coercitives, d’acord amb allò establert a l’article 225.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que es pot 
reiterar fins que es compleixi l’obligació l’ordre d’execució dictada en aquesta resolució, l’import de les 
quals pot arribar fins als 3.000 euros.  

Així mateix, l’incompliment de la present ordre d’execució habilitarà aquesta Administració municipal a 
incloure la finca al Registre Municipal de Solars sense Edificar, a l’efecte d’allò que estableixen l’article 
179 i concordants de la referida norma legal. 

3.3.3.3.---- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 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. 

4444....- Notifiqui’s la present resolució a la Propietat, així com a tots els interessats en l’expedient. 

2222....2222....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA 
SSSSIIIITTTTUUUUAAAADDDDAAAA    AAAALLLL    CCCC....    NNNNEEEERRRRVVVVIIIIÓÓÓÓNNNN,,,    CCCCAAAANNNNTTTTOOOONNNNAAAADDDDAAAA    JJJJOOOOSSSSEEEEPPPP    MMMMªªªª    JJJJUUUUNNNNCCCCAAAADDDDEEEELLLLLLLLAAAA   DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL 

FFFFeeeettttssss    

En data 30 de juny de 2016, l’arquitecte tècnic municipal var realitzar inspecció a la finca del c. 
Nervión cantonada Josep Mª Juncadella de Segur de Calafell, propietat de les Sres. C. M. E. i A. M. M. i  
emet informe, que s’adjunta com annex 1, del que es desprèn que s’ha produït l’esfondrament del 
paviment del pati exterior de la finca en una superfície de 3x2 m.i proposa tramitar la corresponent 
ordre d’execució per incompliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació de la finca em 
qüestió. 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic del Departament d’Urbanisme de data 7 de juliol de 2016 que 
s’adjunta com annex 2. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 9 del Real Decreto Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la llei del sòl, a llei del sòl, el dret de propietat dels terrenys, les instal·lacions, construccions i 
edificacions, compren amb caràcter general, qualsevol que sigui la situació en que es trobin, els deures 
de dedicar-los a usos que siguin compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística i conservar-los en 
les condicions legals per servir de suport a l’esmentat ús, i en tot cas, en les de seguretat, salubritat, 
accessibilitat universal i ornat legalment exigibles.  

De conformitat amb el que disposa l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 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 sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en 
aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d'habitabilitat dels 
habitatges. 

Atès que per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que 
els ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució 
de les obres i actuacions necessàries.  

Atès els articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, a on es regula el procediment per dictar ordres d’execució. 

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 expedient d’ordre d’execució contra les Sres. C. M. E. i A. M. M. propietàries de la finca 
situada al c. Nervión. cantonada Josep Mª Juncadella, de Segur de Calafell per que procedeixin a 
mantenir la finca de la seva propietat en condicions de seguretat, salubritat i ornament, així com 
de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació redactades en l’informe tècnic (annex 1). 



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 expedient d’ordre d’execució contra les Sres. C. M. E. i A. M. M. propietàries de la 
finca situada al c. Nervión. cantonada Josep Mª Juncadella. de Segur de Calafell per que 
procedeixin a mantenir la finca de la seva propietat en condicions de seguretat, salubritat i 
ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació redactades en 
l’informe tècnic (annex 1). 

2222....---- Notificar la present resolució a les interessades, les Sres. C. M. E. i A. M. M. i concedir-li deu (10) 
dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho consideren, puguin 
examinar l’expedient administratiu en el nostre departament d’urbanisme, Plaça de la Constitució, 
5, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·legui el que cregui convenient en 
defensa dels seus drets i interessos. 

3333....---- 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. 

2222....2222....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99996666////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 96/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de maig de 2016, l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 96/2016  per l’execució de OBERTURA DE 1 CATA SOBRE 
VORERA I CALÇADA DE 7 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR 
GAS NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/ FARIGOLA ( OBRA PER C/ ESBARZER). 43882 SEGUR DE 
CALAFELL REF. NÚM. 160325TRC SH.  

Vist  l’informe favorable emès per part de  l'enginyer  tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon  de  data 26 
de maig 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 per
tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què 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, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de

- senyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva
totalitat pel peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà
ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents,

així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud

caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb

el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

Vist l’informe jurídic, de data 26 de maig de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

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. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  96/2016  per l’OBERTURA D’ 1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 7 X 0,4 M2 EN
TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS
DEL C/ FARIGOLA ( OBRA PER C/ ESBARZER). 43882 SEGUR DE CALAFELL REF. NÚM.
160325TRC SH,  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'enginyer
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 1Zona 1Zona 1Zona 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 2Zona 2Zona 2Zona 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.

2222....2222....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99994444////2222000011116666.... 

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

Número d’expedient: 94/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 9 maig de 2016, l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 94/2016  per l’ OBERTURA D’ 1 CATA SOBRE VORERA I 
CALÇADA DE 2 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS 
NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/ MONTSERRAT REF. NÚM. 160310TRC SH. 

Vist l’informe favorable emès per part de l’enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon de data 26 de 
maig 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 per
tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de
- treball no hi quedin restes.



- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada
costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els
30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització
de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no  interferirà
ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents,

així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud

caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb

el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

Vist l’informe jurídic, de data 26 de maig de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  94/2016  per l’execució de OBERTURA DE 1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 2 X
0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A
NOUS ABONATS DEL C/ MONTSERRAT  43820 Calafell. REF. NÚM. 160310TRC SH,
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l’enginyer 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. Zona 1. Zona 1. 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 setembrel dia 1 i 10 de setembrel dia 1 i 10 de setembrel dia 1 i 10 de setembreeee: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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2222....2222....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99995555////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 95/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data , 11 de maig de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 95/2016  per l’ OBERTURA DE 1 CATA SOBRE CALÇADA DE 4 X 
0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS 
ABONATS DEL C/ PRINCIPAL 43820 de Calafell NÚM. REF. 160324TRC SH.   

Vist l’informe favorable emès per part de l’enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i  Ramón, de data 26 
de maig 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 per
tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball

no hi quedin restes.



- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada
costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els
30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització
de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà
ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents,

així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud

caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb

el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

Vist l’informe jurídic, de data 26 de maig de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  95/2016  per l’ OBERTURA DE 1 CATA SOBRE CALÇADA DE 4 X 0,4 M2 EN TOTAL,
PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/
PRINCIPA  43820 de Calafell NÚM. REF. 160324TRC SH,  subjecte a les condicions
especials requerides en l’informe de l'enginyer 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 s’hauran de suspendre 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 L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 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.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.    

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2222....2222....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR        EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22226666////2222000011116666 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó::::    LLLLlllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    OOOObbbbrrrraaaa    MMMMaaaajjjjoooorrrr    

Expedient: 26/2016  
Titular: I. C. M. 
Emplaçament: C/ MEDOL  43882 SEGUR DE CALAFELL. 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 7 de juny de 2016 el Sr. I. C. M. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per la  LEGALITZACIÓ D'AMPLIACIÓ DE PORXOS EN PLANTA PRIMERA I REDISTRIBUCIÓ EN 
PLANTA BAIXA EN  HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situat al  C/ MEDOL URB. SEGUR DE DALT 
43882 , amb la referència cadastral núm. XXXXX.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr .RAIMUNDO 
ARNET LÓPEZ, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 6 de juny de 2016, amb núm. 
2016600539, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. RAIMUNDO ARNET LÓPEZ. 

2222.... En data 23 de juny de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

ÉÉÉÉssss    pppprrrroooocccceeeeddddeeeennnntttt    ccccoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa dddd’’’’aaaaccccoooorrrrdddd    aaaammmmbbbb    llllaaaa    lllleeeeggggiiiissssllllaaaacccciiiióóóó    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa,,,,    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxx    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    ddddeeeellll    
PPPPOOOOUUUUMMMM    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll    aaaa    llllaaaa    zzzzoooonnnnaaaa....    



3.3.3.3. En data 27 de juny 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 RENORMATIVA RENORMATIVA RENORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUGULADORA 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 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:entre el dia 1 i 10 de setembre:entre el dia 1 i 10 de setembre: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 2Zona 2Zona 2Zona 2: Correspon a tot el terme municipal. 



1.- PeríodPeríodPeríodPeríode comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agoste comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agoste comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agoste comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost.  
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

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



altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

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

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

9.9.9.9. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 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. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. I. C. M. llicència urbanística 
d’obra major per la LEGALITZACIÓ D'AMPLIACIÓ DE PORXOS EN PLANTA PRIMERA I 
REDISTRIBUCIÓ EN PLANTA BAIXA en HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situat al C/ MEDOL URB. 
SEGUR DE DALT 43882 , d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

5. 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 0,00
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. 

2222....2222....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    88889999////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 89/2016  
Interessat: J. M. G.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 21 de maig de 2016, el Sr. J. M. G., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
89/2016  per REPARACIÓ DE TEULADA A L’ IMMOBLE SITUAT AL C/ MAJOR DE CALAFELL 43820 de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 31 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::::    
• En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipalEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipalEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipalEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal    amb mercaderies, materials deamb mercaderies, materials deamb mercaderies, materials deamb mercaderies, materials de

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

• La intervenció es realitzarà amb tècniques i materials compatibles amb l’obra històrica.La intervenció es realitzarà amb tècniques i materials compatibles amb l’obra històrica.La intervenció es realitzarà amb tècniques i materials compatibles amb l’obra històrica.La intervenció es realitzarà amb tècniques i materials compatibles amb l’obra històrica.
Les bigues de fusta deficients es substituiran per bigues de les mateixes característiquesLes bigues de fusta deficients es substituiran per bigues de les mateixes característiquesLes bigues de fusta deficients es substituiran per bigues de les mateixes característiquesLes bigues de fusta deficients es substituiran per bigues de les mateixes característiques....

Vist l’informe favorable del tècnic de patrimoni històric de data 30 de maig de 2016, el qual consta a 
l’expedient.   



Vist l’informe jurídic, de data 1 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. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. J. M. G.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  89/2016  per REPARACIÓ DE 
TEULADA a l’immoble situat  AL C/ MAJOR DE CALAFELL 43820.  subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 31 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'OBRENORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRENORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRENORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUS A L'ESTIUS A L'ESTIUS 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. Zona 1. Zona 1. 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 setembre:el dia 1 i 10 de setembre:el dia 1 i 10 de setembre: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 L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 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.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.    

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PePePePeríode comprès entre el dia 1 d’agost i ríode comprès entre el dia 1 d’agost i ríode comprès entre el dia 1 d’agost i ríode 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.
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IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 65/2016  
Interessat: COMUNITAT DE  PROPIETARIS NORUEGA,12 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 11 d'abril de 2016, la COMUNITAT DE  PROPIETARIS NORUEGA,12, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 65/2016  per  REHABILITAR LA FAÇANA DE L’IMMOBLE SITUAT 
AL C/ NORUEGA DE SEGUR DE CALAFELL 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 9 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 9 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: 

1. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr     LA COMUNITAT DE  PROPIETARIS NORUEGA,12  la llicència d'obres menors Exp. 
Núm.  65/2016  per REHABILITAR LA FAÇANA  DE L’IMMOBLE SITUAT AL C/ NORUEGA, 
43882 DE SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'arquitecte tècnic municipal, 9 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'ESTNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUIUIUIU    

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 1Zona 1Zona 1Zona 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’horL’horL’horL’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a ari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a ari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a ari 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.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.    

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 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 30 30 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menord’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menord’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menord’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. AdvAdvAdvAdvertirertirertirertir 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.

2222....2222....11116666....    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAANNNNTTTT    CCCCAAAADDDDUUUUCCCCAAAATTTT    EEEEXXXXPPPP....    RRRRLLLL    00005555////11115555    IIII    IIIINNNNIIIICCCCIIIIAAAANNNNTTTT    NNNNOOOOUUUU    EEEEXXXXPPPP....    RRRRLLLL    8888////11116666    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAACCCCCCCCIIIIOOOONNNNSSSS    AAAALLLL    CCCC....    CCCCAAAARRRRLLLLEEEESSSS    BBBBAAAARRRRRRRRAAAALLLL    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de juny de 2015, mitjançant Decret Núm. 2015/2642 es va iniciar aquest nou expedient 
de restauració de la legalitat urbanística (Exp. núm. RL 05/15) contra la Sra. M. C. M. R. per la 
realització d’obres no legalitzables al terrat de l’edifici Marvel A, situat al carrer Carles Barral de la 
urbanització de l’Estanya de Calafell  consistents en el tancament d’una superfície construïda de 
31,80 m2 (conformant dos cossos: Cos núm. 2A de 21,00 m2 i cos núm. 2B de 10,80 m2) i una 
pèrgola de 5 m2. 

En data 6 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va admetre les proves testificals proposades per la 
interessada i va disposar practicar-les dia 22 de setembre de 2015, amb el resultat que consta a les actes 
que figuren incorporades a l’expedient. 

En data 9 d’octubre de 2015 (RE 2015/35766), la interessada va presentar escrit aportant prova 
documental. 

En data 10 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local, vist els resultats de les proves practicades a 
instància de la interessada, va resoldre arxivar per prescripció de l’acció de restauració el present 
expedient en relació a la infracció urbanística identificada com a Cos Núm. 2A (tancament de 21 m2) i 
la va declarar volum disconforme i va ordenar, a la Sra. M. C. M. R., l’enderroc i retirada de 



les obres no legalitzables identificades com a Cos Núm. 2B (tancament amb una superfície de 10,80 m2) 
i la pèrgola (de 5 m2 de superfície). Aquest acord va ser notificat a la interessada el passat dia 25 de 
febrer de 2016. 

En data 13 de maig de 2016 (RE 2016/17170), la interessada va presentar escrit d’al·legacions 
sol·licitant, entre d’altres, la caducitat del present expedient administratiu. 

En data 15 de juny de 2016, l’assessor jurídic ha emès l’informe, adjunt com a Document Núm. 1, pel 
que proposa: “estimar l’escrit d’al·legacions de la interessada, de 13 de maig de 2016 (RE 
2016/17170), declarar la caducitat de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística Exp. RL 
05/15, procedir al seu arxiu; i, atès que l’acció de restauració no ha prescrit, d’acord amb els informes 
de l’arquitecte tècnic municipal de 31 de març de 2014 (Exp. RL 01/14) i 5 de gener de 2015 (Exp. RL 
05/15), iniciar un nou expedient de restauració de la legalitat urbanística infringida incorporant a 
aquest totes els informes, documents i proves que formen part dels expedients caducats Exp. Núm. RL-
01/14 i RL-05/15; així com, l’informe de l’arquitecte, Sr. Carretero, aportat per la interessada amb el 
seu escrit d’al·legacions”.    

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 D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 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).el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).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.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. M. C. M. R., en data 13 de maig de 2016 (RE 
2016/17170), i declarar caducat l’expedient de restauració de la legalitat urbanística  RL-05/15 i 
procedir al seu arxiu. 

2222....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra la Sra. M. C. M. R., 
per les obres il·legals sense llicència construïdes al terrat de l’immoble de l’Edifici Marvel A, carrer 
Carles Barral de la Urbanització de l’Estany de Calafell i consistents en un tancament amb una 
superfície aproximada de 10,80 m2 (identificat com a Cos 2B) i en una pèrgola d’una superfície 
aproximada de 5 m2. 

Incorporar a aquest nou expedient de restauració de la legalitat urbanística els informes, 
documents i proves que formen part dels expedients de restauració de la legalitat identificats com 
RL-01/14 i RL-05/15.   

3333....---- 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. 

4444....----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i al Sra. Vanessa Olivé, com a secretària, del 
present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    



5555....----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s 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. 

6666....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

2222....2222....11117777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    55558888////2222000011116666.... 

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

Número d’expedient: 58/2016  
Interessat: MAR A TAULA SL  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data ,29 de març de 2016 , MAR A TAULA SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 58/2016  per l’execució de COL.LOCACIÓ DE VETLLADOR FIXE A LA TERRASSA DEL LOCAL 
SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU 43820  de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 13 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::::        

• S’Haurà de dipositar una fiança en garantia dels desperfectes que es puguin produir enS’Haurà de dipositar una fiança en garantia dels desperfectes que es puguin produir enS’Haurà de dipositar una fiança en garantia dels desperfectes que es puguin produir enS’Haurà de dipositar una fiança en garantia dels desperfectes que es puguin produir en
l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitatl’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitatl’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitatl’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, seglucrativa, al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, seglucrativa, al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, seglucrativa, al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposaons disposaons disposaons disposa
l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a MAR A TAULA SL  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  58/2016  per la
COL.LOCACIÓ DE VETLLADOR FIXE A LA TERRASSA DEL LOCAL SITUAT AL PG. MARITIM DE 
SANT JOAN DE DEU DE CALAFELL  43820   subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 13 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 1Zona 1Zona 1Zona 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 setembrel dia 1 i 10 de setembrel dia 1 i 10 de setembrel dia 1 i 10 de setembreeee: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 L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 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 festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festiusdivendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir 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.

2.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. PROPOSTA D’ACCEPTAR LA RESOLUCIÓ FINAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PROPOSTA D’ACCEPTAR LA RESOLUCIÓ FINAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PROPOSTA D’ACCEPTAR LA RESOLUCIÓ FINAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PROPOSTA D’ACCEPTAR LA RESOLUCIÓ FINAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
RELATIVA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES ALS RELATIVA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES ALS RELATIVA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES ALS RELATIVA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES ALS 
TREBALLADORS DELS PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 2010 (PROJECTE IMPULSTREBALLADORS DELS PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 2010 (PROJECTE IMPULSTREBALLADORS DELS PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 2010 (PROJECTE IMPULSTREBALLADORS DELS PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 2010 (PROJECTE IMPULS----
TREBALL) I DONAR PER TANCTREBALL) I DONAR PER TANCTREBALL) I DONAR PER TANCTREBALL) I DONAR PER TANCAT L’EXPEDIENT.AT L’EXPEDIENT.AT L’EXPEDIENT.AT L’EXPEDIENT.       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 19 d’abril de 2016 s’ha rebut resolució emesa pel Servei d’Ocupació de
Catalunya(SOC) relativa a l’acceptació de renuncia parcial sense reintegrament de la subvenció
atorgada per a la realització d’actuacions d’Ocupació Local i la formació obligatòria.

2. Per resolució de data 31 de maig de 2010 del SOC s’atorga una subvenció de 376.893,68
euros, 356.493,68  per dur a terme les actuacions del Pla Extraordinari Local i 20.400 euros
per dur a terme la formació obligatòria als treballadors/es contractats, d’acord amb l’Ordre
TRE/84/2010, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria



per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris 
d’ocupació local (Projecte Impuls-Treball) amb núm. d’expedient PEOL/2010/0166. 

3. La subvenció destinada a la realització d’accions formatives als treballadors/es va ser de de
20.400 € per la realització prevista de 80 hores de formació a cadascun dels 51 treballadors
atorgats, però donada la manca de motivació dels treballadors/es en vers la formació, de les
80 hores previstes, la majoria de treballadors en van realitzar només 60, sent el mínim d’hores
que exigia la convocatòria.

4. En data 20 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Calafell va justificar correctament
11.887,68 euros i va renunciar a la quantitat de 8.512,32 euros corresponents al romanent
cobrat i no gastat atorgat per a la realització de les accions formatives.

5. La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe de data 30 de juny de 2016 el qual

queda unit a l’expedient.

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

1. Acceptar la resolució final de data 19 d’abril de 2016, relativa a la subvenció atorgada per a la
realització d’accions formatives adreçades als treballadors/es dels Plans extraordinaris
d’ocupació local 2010 (Projecte Impuls-Treball), en la qual el SOC accepta la renúncia parcial
presentada en data 20 de novembre de 2012 per un import de 8.512,32 euros,  i dona per
finalitzat l’expedient 2010Y9X400076/0.

2. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’intervenció i tresoreria
d’aquest Ajuntament.

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

4.1. TURISME I VIA PÚBLICA 4.1. TURISME I VIA PÚBLICA 4.1. TURISME I VIA PÚBLICA 4.1. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. EXPEDIENT RELATIU A L NO CIRCULACIO DE BICICLETES DE 10 A 24 HORES AL PASSEIGEXPEDIENT RELATIU A L NO CIRCULACIO DE BICICLETES DE 10 A 24 HORES AL PASSEIGEXPEDIENT RELATIU A L NO CIRCULACIO DE BICICLETES DE 10 A 24 HORES AL PASSEIGEXPEDIENT RELATIU A L NO CIRCULACIO DE BICICLETES DE 10 A 24 HORES AL PASSEIG    
MARÍTIM SANT JOAN DE DÉUMARÍTIM SANT JOAN DE DÉUMARÍTIM SANT JOAN DE DÉUMARÍTIM SANT JOAN DE DÉU       

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT    

Expedient relatiu a la no circulació de bicicletes de 10 a 24 hores al passeig marítim Sant Joan de Déu. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les queixes de veïns de la zona es proposa la no circulació de bicicletes de 10 a 24 hores al
passeig marítim Sant Joan de Déu.

2. Vist que és una zona turística, i en aquest període hi ha una gran afluència de gent al passeig.



Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. Vist el que consta en l’ordenança municipal de l’illa de vianants, article 2. C. “La prohibició de
circulació i d’estacionament a les illes de vianants podrà establir-se amb caràcter permanent o referir-se
únicament a unes determinades hores del dia o a uns determinats dies i podrà afectar totes o només
algunes de les vies de la zona delimitada.”

2. Vist l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espai públics de Calafell, en el seu Capítol III:
Circulació de vianants i vehicles: Limitació i interrupció de la circulació, Article 32: “A criteri de
l'Ajuntament, per raons excepcionals, la circulació de vehicles podrà ser limitada o, fins i tot, prohibida
en algun espai públic, si així ho aconsella el manteniment de la fluïdesa general del trànsit, la seguretat
de les persones o la realització d'esdeveniments especials.”

3. 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.

4. 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 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. S’aprova la no circulació de bicicletes de 10 a 24 hores al passeig marítim Sant Joan de Déu, fins els
dia 15 de setembre de 2016.

2. Es donarà compte d’aquesta resolució a la Policia Local.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:40, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




