
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/35JGL2016/35JGL2016/35JGL2016/35    

A Calafell, en data 16 d'agost de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor RAMON FERRE SOLE, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretaria accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    

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

AAAALLLLTTTTRRRREEEESSSS    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  

Sr/a. MIREIA AYATS 

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

1111....1111.... SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ––––    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE    

1111....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22221111////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 21/2016  
TITULAR: M. DE B. Y.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEVOLUCIÓ FIANÇA PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA (LLICOMA 
14/2016) 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per la Sra. M. DE B. Y., en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l' import de la qual és de    777755550000,,,,00000000    eeeeuuuurrrroooossss    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    11114444////2222000011116666, per a la construcció de Piscina situada 
al  C/ MESTRAL de Calafell. 

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



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

FoFoFoFonaments de Dretnaments de Dretnaments de Dretnaments de Dret    

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

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

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

1. EEEEssssttttiiiimmmmaaaarrrr la sol·licitud feta per    MMMM. DE B. Y.  i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    777755550000,,,,00000000    eeeeuuuurrrroooossss    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres 
núm.    11114444////2222000011116666....

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

1111....1111....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22220000////2222000011116666    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 20/2016  
TITULAR: D. L. G.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEVOLUCIÓ DE FIANCES DE L'EXP. ONP 162/03 AVDA. 
MONTSERRAT.

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada pel Sr. D. L. G., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l' 
import de la qual és de    1111....000088884444,,,,55550000    eeeeuuuurrrroooossss    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    111166662222////2222000000003333, per a la construcció 
d'habitatge unifamiliar aïllat a l’ Avda. SANTA MARIA DE MONTSERRAT de Segur de Calafell 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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



1. EEEEssssttttiiiimmmmaaaarrrr la sol·licitud feta per    DDDD. L. G.   i procedir a la devolució de la fiança, l' import de la qual 
és de    1111....000088884444,,,,55550000    eeeeuuuurrrroooossss    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
111166662222////2222000000003333

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

1111....1111....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM    111122221111////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 121/2016  
Interessat: COM.PROP.ED.GAUDI  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 1 de juliol de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI GAUDI, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 121/2016  per l’execució de la COL·LOCACIÓ DE XARXA PER 
PROTECCIÓ PER DESPRENIMENTS DELS BALCONS, edifici situat al C/ ANTONI GAUDI de Segur de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 7 de juliol 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 municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega 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 material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al pública al pública al pública al 
departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança 
fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 8 de juliol 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI GAUDI,  la llicència d'obres menors 
Exp. Núm.  121/2016  per l’execució de la COL·LOCACIÓ D’UNA XARXA PER LA PROTECCIÓ PER 
DESPRENIMENTS DELS BALCONS, edifici situat al C/ ANTONI GAUDI de Segur de Calafell,  
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic



Municipal, 7 de juliol 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 setembel dia 1 i 10 de setembel dia 1 i 10 de setembel dia 1 i 10 de setembre:re:re:re: 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:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP. NÚM. 123/2016P. NÚM. 123/2016P. NÚM. 123/2016P. NÚM. 123/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 123/2016  
Interessat: TELEFONICA  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

En data 20 de juny de 2016 l’empresa  TELEFONICA, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 123/2016  per l’execució de la INSTAL·LACIÓ D'UN PAL DE FUSTA I ESTESA D'ESCOMESA 
AÈRIA ENTRE PALS, al C/ RUBI MITJANERA ENTRE ELS NÚMS. 4 I 6 - URB. SEGUR DE DALT. OBRA 
NÚM. 7564203 de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer Tècnic Municipal, Aleix Solé Ramon ha emès informe 
favorable en data 12 de juliol de 2016 el qual consta a l’expedient sota 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 13 de juliol 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 TELEFONICA  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  123/2016  per
l’execució de la INSTAL·LACIÓ D'UN PAL DE FUSTA I ESTESA D'ESCOMESA AÈRIA ENTRE PALS
AL C/ RUBI  MITJANERA ENTRE ELS NÚMS. 4 I 6 -  URB. SEGUR DE DALT,  OBRA NÚM.
7564203, de Segur de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de



l'Enginyer Tècnic Municipal de data 12 de juliol 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 sel dia 1 i 10 de sel dia 1 i 10 de sel dia 1 i 10 de setembre:etembre:etembre:etembre: 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:Zona 2:Zona 2: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. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111100003333////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 103/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS MOSSEN JAUME SOLER 20 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 25 de maig de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS MOSSEN JAUME SOLER 20, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 103/2016 per l’execució d’ ARRANJAMENT DE FAÇANA 
POSTERIOR, DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS immoble situat a  l’ Avda. MOSSEN JAUME SOLER 
de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 1 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 de propietat i sens perjudici del de Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de 
tercers, perquè les tercers, perquè les tercers, perquè les tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques previstes 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 observacions:fer les següents observacions:fer les següents observacions:fer les següents observacions:    

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

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar la COMUNITAT DE PROPIETARIS MOSSEN JAUME SOLER 20  la llicència d'obres
menors Exp. Núm.  103/2016  per l’execució d’ ARRANJAMENT DE FAÇANA POSTERIOR DE 
LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, immoble situat a l’ Avda. MOSSEN JAUME SOLER de 
Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 1 de juny de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Zona 1: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 sel dia 1 i 10 de sel dia 1 i 10 de sel dia 1 i 10 de setembre:etembre:etembre:etembre: 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:. Zona 2:. Zona 2:. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les 
següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 
nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no 
podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui 
una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de 



l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, especialment el front de la 
façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es 
mantindran les mesures d’especial protecció regulades al condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111111111111////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 111/2016  
Interessat: R. B. S. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 7 de juny de 2016, el Sr. R. B. S. , va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 111/2016  per l’execució de REFORMA DE TANCA I INSTAL.LACIÓ DE  PORTA CORREDERA 
a l’immoble situat a l’Avda. MARCA HISPANICA de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 14 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn:  

““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::        

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

Vist l’informe jurídic, de data 15 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: 



1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. R. B. S.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  111/2016 per
l’execució de REFORMA DE TANCA I INSTAL.LACIÓ DE PORTA CORREDERA, a l’ immoble 
situat a l’Avda. MARCA HISPANICA de Segur de Calafell, subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 de juny de 2016  adjunt 
a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Art. 2. Zona 1:. 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 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111111110000////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 110/2016  
Interessat: CDA PROPIETARIOS EDIFICIO ACUARIUM 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 7 de juny de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI ACUARIUM, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 110/2016  per l’execució de PINTAR PART DE LA FAÇANA DE 
L'EDIFICI, situat al C/ RIN de Segur de Calafell.  



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 14 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 de propietat i seProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i seProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i seProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de ns perjudici del de ns perjudici del de ns 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 observacions: fer les següents observacions: fer les següents observacions: fer les següents observacions:     

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

Vist l’informe jurídic, de data 15 de juny de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI ACUARIUM  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  110/2016  per l’execució de PINTAR PART DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI situat al C/
RIN de Segur de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 de juny de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents 
condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Zona 1:. 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 setembel dia 1 i 10 de setembel dia 1 i 10 de setembel dia 1 i 10 de setembre:re:re:re: 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:. Zona 2:. Zona 2:. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les 
següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es tracta de 



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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99999999////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 99/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI COSTA DAURADA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 24 de maig de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI COSTA DAURADA, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 99/2016  per l’execució de REFORMA DE L'ASCENSOR, 
de l’immoble situat a la RAMBLA COSTA DAURADA de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 15 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn:  

““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    

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

Vist l’informe jurídic, de data 15 de juny de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI COSTA DAURADA la llicència d'obres
menors Exp. Núm.  99/2016  per l’execució de REFORMA DE L'ASCENSOR, de l’immoble situat 
a la COSTA DAURADA de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 15 de juny de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a 
les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben subjectes 



totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-ENDESA, 
TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres considerades menors. 

Art. 2. Zona 1: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 setembre:e:e:e: 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:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1111....----    Període comprès entre el dia 1 d’agost  i Període comprès entre el dia 1 d’agost  i Període comprès entre el dia 1 d’agost  i Període comprès entre el dia 1 d’agost  i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.1.9. 1.1.9. 1.1.9. 1.1.9. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP.PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP.PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP.PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP.    NÚM. 114/2016NÚM. 114/2016NÚM. 114/2016NÚM. 114/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 114/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LOS SAUCES 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    



En data 15 de juny de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LOS SAUCES, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 114/2016  per l’execució de la REHABILITACIÓ DE LA 
FAÇANA POSTERIOR DE L' EDIFICI LOS SAUCES, situat a la CRTA. BARCELONA de Segur de 
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:  

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LOS SAUCES  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  114/2016  per l’execució de la REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA POSTERIOR DE L' 
EDIFICI  LOS SAUCES , situat a la CRTA. BARCELONA de Segur de 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 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 Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre juliol, i el període comprès entre juliol, i el període comprès entre 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 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 



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

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111133330000////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 130/2016  
Interessat: ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 14 de juliol, l’ ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 130/2016  per l’execució d’ ARRANJAMENT DE L'ACCÉS INTERIOR  DE L'ESCOLA I 
REPARAR FILTRACIONS DEL PASSADÍS DE L'ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL. RAM 2016, situat al 
C/ JOAN NIN de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 5 d'agost 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 terrenysEn el cas d’ocupar terrenysEn el cas d’ocupar terrenysEn el cas d’ocupar terrenys    d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al 
departament de Via Pública de departament de Via Pública de departament de Via Pública de departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança 
fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 8 d’agost 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  l’ ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
130/2016  per l’execució de l’ ARRANJAMENT DE L'ACCÉS INTERIOR  DE L'ESCOLA I REPARAR 
FILTRACIONS DEL PASSADÍS DE L'ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL. RAM 2016. Situat al C/
JOAN NIN de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 5 d'agost 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, 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:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’a30 d’agost. Durant aquest període no s’a30 d’agost. Durant aquest període no s’a30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorutoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



1111....1111....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111133332222////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 132/2016  
Interessat: R. D. A.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 7 de juliol de 2016, la Sra. . D. A., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 132/2016  per l’execució de COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀL·LICA PER TENDAL, 
situat a la  PLAÇA ESPANYA local de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 4 d'agost 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 municipal amb merEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb merEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb merEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de caderies, materials de caderies, materials de caderies, materials de 
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al 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, segodepartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segodepartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segodepartament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança ns disposa l’ordenança ns disposa l’ordenança ns disposa l’ordenança 
fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 4 d’agost 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 la Sra. RAMIREZ DUQUE ANA  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  132/2016  per
l’execució de COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀL·LICA PER TENDAL, situat a la PLAÇA 
ESPANYA local de Segur Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 4 d'agost de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

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



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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



polseguera, es procedirà a l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no 
podran ésser iniciats i els ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

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

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....1111....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111133333333////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 133/2016  
Interessat: E. M. M.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 1 d'agost de 2016, la Sra. E. M. M.  , va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 133/2016  per l’execució de la REFORMA DEL LOCAL, situat al C/ JESUS de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 5 d'agost 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 municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camionmaterial amb camionmaterial amb camionmaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al s, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al s, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al s, 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 departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança 
fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 8 d’agost 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra. E. M. M.    la llicència d'obres menors Exp. Núm.
133/2016  per l’execució de la REFORMA DEL LOCAL, situat al C/ JESUS de Calafell 
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 5 
d'agost 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 setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembreel dia 1 i 10 de setembre: No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, 
estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. No seran autoritzats 
els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de serveis a la via pública de 
les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència per reparació d’avaries de les 
xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-
torre. Únicament seran permeses les obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis que per la 
manipulació de materials o per la utilització de maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així 
com les obres menors (excepte les descrites en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la 
Policia Local, en la qual es faci constar la producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o 
polseguera, es procedirà a l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no 
podran ésser iniciats i els ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2: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’30 d’agost. Durant aquest període no s’30 d’agost. Durant aquest període no s’30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorautoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorautoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorautoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



1.1.13. 1.1.13. 1.1.13. 1.1.13. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS    

FetsFetsFetsFets    

Vistos els informes emesos per l’inspector d’obres del departament d’urbanisme, incorporats als seus 
respectius expedients administratius, pels que proposa tramitar el pertinent expedient d’ordre 
d'execució contra els propietaris dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es detallen 
per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 

1. Neteja del solar i retirada de les cinc casetes d’obra metàl·liques de la finca situada al c. 
Panamà, 7 de Segur de Calafell, propietat de EUROCONSTRUCCIONES CALICATRES Y 
AUXILIAR DE SERVICIOS, SA (exp. núm. OE 82/16).

2. Neteja del solar i poda i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Torre dels Escipions 
de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat del Sr. J. M. A. (exp. núm. OE 93/16).

3. Neteja del solar i retirada de la poda a la finca situada al Passeig Marítim Sant Joan de Déu 
de Segur de Calafell, propietat de BCN MODERN HAUSE, SL (exp. núm. OE 94/16).

4. Neteja del solar situat al c. Illes Filipines de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. R. V. (exp. 
núm. OE 95/16).

5. Neteja del solar situat al c. Viella de la Urb. Calafell Park de Calafell, propietat de DAENPA, SL 
(exp. núm. OE 96/16).

6. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat del Sr. 
O. G. Calatayud (exp. núm. OE 97/16).

7. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat de la 
Sra. M. P. A. (exp. núm. OE 98/16).

8. Neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona i Passatge Ferrocarril de Segur de Calafell, 
propietat de MEGACONFORT, SL (exp. núm. OE 99/16).

9. Neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat del Sr. J. M. R. N. (exp. núm. OE 100/16).

10. Neteja del solar situat a l’av. Argentina de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA (exp. 
núm. OE 101/16). 

Vistos els informes jurídics de l’Àrea d´Urbanisme, incorporats als seus respectius expedients 
administratius, en relació al tràmit dels expedients administratius de les ordres d’execució per la 
conservació i neteja dels solars. 

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

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: 

1.1.1.1.---- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la conservació i rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Neteja del solar i retirada de les cinc casetes d’obra metàl·liques de la finca situada al c. 
Panamà, 7 de Segur de Calafell, propietat de EUROCONSTRUCCIONES CALICATRES Y 
AUXILIAR DE SERVICIOS, SA (exp. núm. OE 82/16).

2. Neteja del solar i poda i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Torre dels Escipions, 
de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat del Sr. J. M. A. (exp. núm. OE 93/16).

3. Neteja del solar i retirada de la poda a la finca situada al Passeig Marítim Sant Joan de Déu 
de Segur de Calafell, propietat de BCN MODERN HAUSE, SL (exp. núm. OE 94/16).

4. Neteja del solar situat al c. Illes Filipines de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. R. V. (exp. 
núm. OE 95/16).

5. Neteja del solar situat al c. Viella de la Urb. Calafell Park de Calafell, propietat de DAENPA, SL 
(exp. núm. OE 96/16).

6. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat del Sr. 
O. G. C. (exp. núm. OE 97/16).

7. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat de la 
Sra. M. P. A. (exp. núm. OE 98/16).

8. Neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona i Passatge Ferrocarril de Segur de Calafell, 
propietat de MEGACONFORT, SL (exp. núm. OE 99/16).

9. Neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat del Sr. J. M. R. N. (exp. núm. OE 100/16).

10. Neteja del solar situat a l’av. Argentina de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA (exp. 
núm. OE 101/16). 

2.2.2.2.---- Notificar la present resolució als interessats i concedir 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·leguin el que creguin convenient en defensa dels seus drets i interessos. 

3.3.3.3.---- 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. 



1111....1111....11114444....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    CCCCAAAADDDDAAAAQQQQUUUUÉÉÉÉSSSS,,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    11113333////11116666))))    

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 29 de febrer de 2016 es va iniciar expedient d’ordre 
d’execució per la neteja del solar al c. Cadaqués de la urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat de 
SOLE GIMENO, SL. 

En aquell mateix decret es va concedir al propietari un termini d’audiència de 15 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 21 de juliol de 2016, del qual es desprèn que 
no s’han dut a terme la neteja prevsita a l’esmentat acord de JGL de 29 de febrer 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. 

Vist el Decret núm. 2666/2015 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció del següent acord: 

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

1111.- Ordenar SOLE GIMENO,  SL, com a propietari de la finca situada al c. Cadaqués, 6 de la urb. Segur 
de Dalt de Calafell, que executi, en un termini de 20 dies des de la notificació d’aquest acord la neteja 
de la finca situada al c. Cadaqués de la urb. Segur de Dalt de Calafell. 

2222.- Advertir a SOLE GIMENO, SL 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 a l’interessat 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. 



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

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA SOBRE LA CRIDA DE LA CONTRACTACIÓ FIXA DISCONTINUA DE LA PROPOSTA SOBRE LA CRIDA DE LA CONTRACTACIÓ FIXA DISCONTINUA DE LA PROPOSTA SOBRE LA CRIDA DE LA CONTRACTACIÓ FIXA DISCONTINUA DE LA PROPOSTA SOBRE LA CRIDA DE LA CONTRACTACIÓ FIXA DISCONTINUA DE LA 
PROFESSORA DE FORMACIÓ PROFESSORA DE FORMACIÓ PROFESSORA DE FORMACIÓ PROFESSORA DE FORMACIÓ D’ADULTS, PEL CURS ESCOLAR 2016D’ADULTS, PEL CURS ESCOLAR 2016D’ADULTS, PEL CURS ESCOLAR 2016D’ADULTS, PEL CURS ESCOLAR 2016----2017.2017.2017.2017.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 9 de setembre de 2008, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns, núm. 4861/2008, es va
resoldre contractar mitjançant contracte temporal fix discontinu, a jornada parcial, a la professora
Sra. Nancy Arispe Cornejo, per a desenvolupar les tasques de professora de castellà per adults,
durant el curs escolar 2008-2009, lloc de treball vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, adscrit
a l’Àrea d’Educació i Cultura, amb una jornada de treball ajustada a la distribució horària i al règim
retributiu facilitat pel Departament promotor, amb efectes del dia del dia 15 de setembre de 2008
fins el dia 12 de juny de 2009.

2. Posteriorment s’ha fet la crida a l’esmentada empleada per als cursos escolars 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.

3. El 7 de juliol de 2016, la tècnica d’Ensenyament, amb el vist i plau de la regidora d’Ensenyament,
emet informe en el que manifesta que s’hauria d’iniciar la contractació de la professora Nancy
Arispe Cornejo, a partir del dia 12 de setembre de 2016 i fins el 28 de juny de 2017, com a
professora de formació d’adults, a raó de 25 hores setmanals (18 h. lectives i 7  h. de preparació),
amb el següent horari:

- Dilluns: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dimarts: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dimecres: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dijous: de 9:00 a 12:00 h.

Assenyalant també que el professorat tindrà vacances obligades els dies següents, recollits al 
calendari escolar 2016-2017: 

- De lliure disposició: 9 de desembre de 2016, 27 de febrer de 2017 i 2 de maig de 2017
- Vacances de nadal: 27, 28 i 29 de desembre de 2016 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2017
- Vacances de setmana santa: 10, 11, 12 i 13 d’abril de 2017

4. Atès que cal realitzar la crida prevista a l’article 15.8 del Reial Decret Legislatiu 2/2015.

5. Vist que al document econòmic del pressupost municipal per a l’any 2016, l’esmentada
contractació està consignada suficientment.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0297/2016/RH/CG, de 10 d’agost 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, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

4. Articles 16 i següents, 20  i l’article 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament del Personal de les entitats locals, pels quals es regula la contractació de personal
laboral.

5. L’article 15.8, 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 els contractes per temps indefinit de fixes
discontinus.

6. L’article 38 de l’esmentat 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 les vacances anuals dels treballadors

7. Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

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

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. Fer la crida prevista legalment a la senyora Nancy Arispe Cornejo, amb contracte temporal fix
discontinuo, a jornada parcial de 25 hores setmanals (sent 18 h. lectives i 7 h. de preparació), per
desenvolupar les tasques de professora de formació d’adults, al Departament d’Ensenyament
d’aquesta Corporació, durant el curs escolar 2016-2017, amb incorporació al centre de treball el
proper dia 12 de setembre de 2016 i fins el dia 28 de juny de 2017, i el següent horari:

- Dilluns: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dimarts: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dimecres: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
- Dijous: de 9:00 a 12:00 h.

2. Fixar el sou brut mensual que a continuació es relaciona, amb les pagues extres prorratejades
mensualment:



3. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments d’Ensenyament, de
Recursos Humans, d'Intervenció i Tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes del personal
d'aquest Ajuntament, i informar al comitè d’empresa i a les seccions sindicals d’aquest
Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes escaients.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, 
A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN 
AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 10 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar adscriure temporalment, en 
comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local de Calafell, per la realització 
d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor J. H. R., pel termini d’un any 
prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten a l’informe de l’expedient, i amb data 
d’efectes del 15 de setembre 2015.

2. El 8 d’agost de 2016, l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, a petició del Departament de 
Recursos Humans, emet informe en el qual exposa que es mantenen les circumstancies que van 
fonamentar la comissió de serveis esmentat i, per tant, proposa que aquesta es prorrogui per un 
any més.

3. Atès que existeix consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0296/2016/RH/CG, de 10 d’agost de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Art. 301 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.

2. Art. 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

3. Articles 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els

Nancy Arispe CornejoNancy Arispe CornejoNancy Arispe CornejoNancy Arispe Cornejo    Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    25 h/set. (66,67 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    1.242,26 € E01/3200/1300000 
AntiguitatAntiguitatAntiguitatAntiguitat    9,08 € E01/3200/1300000 
Compl. productivitatCompl. productivitatCompl. productivitatCompl. productivitat    5,39 € E01/3200/1500002 
Paga extra prorratejada Paga extra prorratejada Paga extra prorratejada Paga extra prorratejada 208,55 € E01/3200/1300000 
Total brut mensualTotal brut mensualTotal brut mensualTotal brut mensual    1.465,28 € 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    462,29 € E01/3200/1600000 
Total cost mensualTotal cost mensualTotal cost mensualTotal cost mensual    1.927,57 € 



procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.  Concretament l’art. 186, diu 
que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:  
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les 
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.  

4. Article 187 del Decret 214/1990, regula que, els funcionaris en comissió de serveis percebran la
totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits inclosos en els programes en què figuren
dotats els llocs de treball que realment exerceixin.

5. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.

6. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Article 64 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General
d’Ingrés del 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’Administració General de l’Estat, pel que fa a la
comissió de serveis.

8. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.

9. Acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell de 24 d’abril de 2015, pel qual s’aplica la reclassificació
administrativa de caràcter econòmic del grup C2 a C1 dels membres de l’escala bàsica  (agents i
caporals), adscrits al Cos de la Policia local de Calafell, per aplicació de la modificació de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, mitjançant la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives.

10. Art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, concordant
amb l’article 53.1.i) 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, que determinen la competència de l’Alcalde en
matèria de personal.

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

12. 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.

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

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

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



1. Prorrogar l’adscripció temporal, en comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia 
Local de Calafell, per la realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor 
J. H. R., pel termini d’un any més, la qual finalitzarà el 14 de setembre de 2017.

2. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector en 
Cap de la  Policia Local,  al Departament de Seguretat Ciutadana, a la Intervenció i Tresoreria 
Municipals, així com a la Gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a la Junta de 
Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i als efectes escaients. 

1.3.1.3.1.3.1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT    

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'HORARI DEL PARC PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'HORARI DEL PARC PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'HORARI DEL PARC PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'HORARI DEL PARC AGILITY DE SEGUR DE CALAFELLAGILITY DE SEGUR DE CALAFELLAGILITY DE SEGUR DE CALAFELLAGILITY DE SEGUR DE CALAFELL 

Fets 
1. L’Ajuntament de Calafell ha construit un espai exclusiu per gossos a Segur de Calafell. Es

tracta d’un solar municipal de 1.150 m2 situat en la cruïlla dels carrers Lluís Companys i Tajo a

Segur de Calafell.

L’agility és una activitat que cada vegada està tenint més èxit entre els propietaris de gossos
per tal d’exercitar els seus animals. Consisteix en un esport en què el gos recorri un circuit amb
una sèrie d’obstacles en el menor temps possible.

2. Aquest espai es va inaugurar el dia 6 de juliol de 2016.

3. Conseqüència d’aquesta activitat que es realitza al parc agility han arribat al Departament de

Medi Ambient queixes per part dels veïns dels edificis colindants al parc agility. Les queixes

principalment van dirigides a la inexistència d’un horari al parc (lladrucs a partir de les 7h del

matí fins a altes hores de la nit fent imposible el descans dels veïns, molta pols a l’ambient …)

4. Els veïns sol·liciten vigilància municipal.

Fonaments de dret 
1. Ordenances Municipals de convivencia i ús dels espais públics del municipi de Calafell.

2. Decret 2666/2015 de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

3. Decret 2669/15 de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els Tinents d’alcalde.

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

1. APROVAR l’horari del parc agility de Segur de Calafell. Aquest romandrà obert al públic cada

dia en horari de 8.00 h a 22.00 h, per tal d’afavorir una  correcta convivència veïnal.

2. La finalitat del parc consisteix en oferir als animals la possibilitat de fer esport. L’agility

consisteix a fer passar el gos a través d’una sèrie d’obstacles en un ordre concret, en el menor

temps posible. El gos ha de superar els obstacles per ordre correlatiu i el guía (l’amo) va

corrent al costat indicant amb la veu o amb el braços el següent obstacle a superar, sense

tocar el gos en cap moment.

Qualsevol altra activitat que no tingui a veure amb l’esport dels animals estarà subjecta al
compliment de les Ordenances Municipals de convivència i ús dels espais públics del municipi
de Calafell.



3. Notificar a la Policia Municipal a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les

necessitats del servei.

4. Publicar l’horari a la plana web de l’Ajuntament de Calafell.

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MÚSICA DE FONS Ó DE MÚSICA DE FONS Ó DE MÚSICA DE FONS Ó DE MÚSICA DE FONS 
AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MÚSICA AMB L'OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MÚSICA AMB L'OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MÚSICA AMB L'OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MÚSICA AMB L'OBJECTIU DE GARANTIR 
EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA DE SOROLLSEL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA DE SOROLLSEL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA DE SOROLLSEL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA DE SOROLLS       

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

RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MUSICA DE FONS AMBIENTAL I 
PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MUSICA AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR EL COMPLIMENT 
DE L’ ORDENANÇA DE SOROLLS.     

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

RL-006/2016  
ACM-046/2009        
Restabliment de Legalitat 
A. E. A.   Bar  
On Sempre 
Monturiol  

FetsFetsFetsFets    

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

2.En data 13 de novembre de 2015, mitjançant RGE. 2015/38445 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. F.S.V.

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

4.El 22 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local  acorda iniciar procediment de restabliment de la 
legalitat infringida contra el bar amb nom comercial “On Sempre”, ubicat al carrer Monturiol de 
Calafell, per trobar-se obert al públic desenvolupant l’activitat de bar no donant compliment a l’article 
11 de la ordenança municipal de sorolls ja que cal millorar l’aïllament acústic del local per una activitat, 
com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 66 dB(A) i un aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB 
(annex 8 de l’ordenança de sorolls), tot això d’acord amb registres obtinguts del limitador-
enregistrador i del certificat emès pel tècnic instal·lador del limitador.

5.En data 24 de març de 2016 (RGE 2016/10393) la titularitat presenta un escrit d’al·legacions i fa 
constar el següent:

a) Que no es pot fer una mitja de la pressió acústica de l’interior del local tenint una sola 
referència (micròfon sensor) i menys quan està tant a prop de la font de soroll. 



b) Que segons els seus càlculs la pressió acústica de l’interior del local no arriba als 84
dB(A), estant dins de la legalitat del grup IV.

c) Que disposa d’un informe emès pel Sr. Francesc Sisó i Vilardell, “distribuïdor-
instal.lador oficial de cesva” en el que s’informa que a 88 dB(A) es garantitza que es
compleixen els nivells d’immissió a l’interior del dormitori del veí més afectat exigits
per la normativa vigent.

d) Que el tècnic instal·lador del limitador fa constar que del 28/11/2013 al 22/6/2015 el
limitador no ha estat connectat a la corrent. El titular de l’activitat al·lega que el
limitador registrador ha estat instal·lat per l’empresa instal·ladora i precintat per la
policia local i que va ser informat que no el podia tocar i que sempre tenia que estar
connectat, mes tard es va adonar que el limitador es va connectar a una font
d’electricitat que deixa de donar subministrament elèctric quan el local no esta en
funcionament, fet que quan es va adonar va canviar a una altra font d’alimentació
continua.

La titularitat  fa esment de que disposa d’un informe emès pel Sr. Francesc Sisó i Vilardell, 
“distribuïdor-instal.lador oficial de cesva” en el que s’informa que a 88 dB(A) es garantitza que es 
compleixen els nivells d’immissió a l’interior del dormitori del veí més afectat exigits per la normativa 
vigent, però en cap cas l’adjunta a l’escrit d’al·legacions. 

6. En data 22 de juny de 2016 s’emet decret 1880/2016 atorgant un termini de 10 dies hàbils al titular
de l’activitat per tal de que presenti nova documentació tècnica i així poder avaluar en el seu conjunt
les al·legacions presentades. La documentació que es demana és la següent:

a) Informe tècnic emès pel Sr. Francesc Sisó i Vilardell, “distribuïdor-instal.lador oficial de
cesva” en el que s’informa que a 88 dB(A) es garantitza que es compleixen els nivells
d’immissió a l’interior del dormitori del veí més afectat exigits per la normativa vigent.

b) Informe d’incidències emès pel tècnic competent en relació a l’extracció de les últimes
dades registrades al limitador-enregistrador.

7. En data 10 d’agost de 2016 l’enginyer municipal emet informe tècnic desestimant les al·legacions
presentades i  posant de manifest el següent :

a) Que d’acord amb el certificat d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès
pel Sr. F.S.V s’aprecien mesures d’emissió a l’interior del local amb nivells de 87 dB(A) la qual
cosa indica que, des d’un punt de vista acústic l’activitat que s’està duent a terme queda
classificada dins del grup III i no pas del grup IV, la qual cosa posa de manifest que l’activitat
no dóna compliment a l’art 11 de ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del
municipi ja que no disposa de l’aïllament mínim necessari per tal de poder disposar de música
de fons ambiental.

Per tant, s’ha constatat que del limitador enregistrador ha captat mesures d’emissió a l’interior
del local de 87 dB(A) produïts pel propi funcionament de l’activitat ( amb independència si
aquest soroll prové de la música o de la clientela del local. Això dóna lloc a que el bar ha estat
funcionant com una activitat del grup III i no pas del Grup IV tal i com actualment està
programat el limitador enregistrador.

b) Si l’activitat vol disposar de música de fons ambiental cal millorar l’aïllament acústic del local
per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 66 dB(A) i un aïllament
mínim a 125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls), ja que segons el certificat de les
dades extretes del limitador enregistrador es constaten nivells d’immissió a l’interior del local al
voltant de 87 dB(A) produïts pel propi funcionament de l’activitat.



Un cop millorat l’aïllament acústic del local caldrà aportar la següent documentació tècnica 
justificativa: 

a) L’estudi d'aïllament acústic entre el local i el recinte veïnal més sensible (annex 8 de
l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció
i control degudament acreditada per la Generalitat.

b) Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de limitador-enregistrador certificant,
que aquest s’ha ajustat i reprogramat adequadament, d’acord amb els aïllaments finals de
l’establiment.

El decret 1880/2016 va atorgar un termini de 10 dies hàbils al titular de l’activitat per tal de que 
presenti nova documentació tècnica demanant un Informe d’incidències emès pel tècnic instal·lador en 
relació a l’extracció de les últimes dades registrades al limitador-enregistrador. Es fa constar que la 
titularitat no ha presentat aquest informe d’incidències de les últimes dades registrades al limitador. 
En data 12 de juliol de 2007 (RGE 2016/24203) el Sr. M.M en representació de la comunitat de 
propietaris de l’edifici Bella Platja on es troba ubicada l’activitat posa de manifest que els veïns estan 
apreciant sorolls  procedents del bar anomenat “on sempre”. La comunitat té coneixement que el 
local disposa d’un limitador enregistrador i sol·liciten informe de les incidències registrades al limitador. 

Fonament de dret 

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

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

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

juny, de protecció contra la contaminació acústica.

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

1. DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr,,,,    les al·legacions presentades pel senyor A. E. A. en qualitat de titular de l’activitat bar 

amb nom comercial On Sempre, ubicat al carrer Monturiol de Calafell d’acord amb  l’informe emès 

pels serveis tècnics municipals.

2. NNNNoooo    aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaarrrr    al senyor A. E. A., en qualitat de titular de l’activitat de    bar amb nom comercial 

On sempre, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, a disposar de música de fons ambiental a 

l’establiment, ja que el local no compleix amb els requisits tècnics d’aïllament necessaris per 

disposar de música de fons ambiental,

3. RRRReeeeqqqquuuueeeerrrriiiirrrr a la policia local que realitzi tots els controls necessaris per assegurar que no es desobeeixi 
aquesta prohibició, ja que el bar On sempre  NO disposa d’autorització per posar música de fons 
ambiental, i en cas de comprovar que s’incompleix aquesta prohibició procedeixi  al precinte de tots 
els equips reproductors de música.

4. Si l’activitat vol disposar de musica de fons ambiental cal millorar l’aïllament acústic del local per 
una activitat, com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 66 dB(A) i un aïllament mínim a 
125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls. 



Un cop millorat l’aïllament acústic del local caldrà aportar la següent documentació tècnica 
justificativa: 

a) Estudi d'aïllament acústic entre el local i el recinte veïnal més sensible (annex 8 de
l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció
i control degudament acreditada per la Generalitat.

b) Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de limitador-enregistrador certificant,
que aquest s’ha ajustat i reprogramat adequadament, d’acord amb els aïllaments finals de
l’establiment.

5555....NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a la interessat, a la policia local i a la comunitat de propietaris de

l’edifici Bella platja del carrer Monturiol.

1111....4444.... TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ––––    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    

1111....4444....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAACCCCCCCCEEEEPPPPTTTTAAAARRRR    LLLLAAAA    QQQQUUUUAAAANNNNTTTTIIIITTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    1111....222266664444,,,,88885555    EEEEUUUURRRROOOOSSSS    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    PPPPAAAARRRRTTTT    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
DDDDIIIIRRRREEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLL    DDDDEEEE    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    AAAAMMMMBBBB    MMMMOOOOTTTTIIIIUUUU    DDDDEEEELLLLSSSS    IIIINNNNGGGGRRRREEEESSSSSSSSOOOOSSSS    GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAATTTTSSSS    PPPPEEEERRRR    LLLL''''IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSTTTT    SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    
LLLLEEEESSSS    EEEESSSSTTTTAAAADDDDEEEESSSS    AAAALLLLSSSS    EEEESSSSTTTTAAAABBBBLLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    TTTTUUUURRRRÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    DDDDUUUURRRRAAAANNNNTTTT    EEEELLLL    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR    TTTTRRRRIIIIMMMMEEEESSSSTTTTRRRREEEE    DDDDEEEE    
2222000011116666....       

FFFFeeeettttssss    

Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Turisme, registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell 
26234 de data 1 d’agost de 2016, sobre l’aprovació d’assignació a ajuntaments i consells comarcals 
del Fons per al Foment del Turisme corresponent al primer trimestre de 2016 de liquidació de l’impost 
d’estades en establiments turístics (IEET),  l’assignació a l’Ajuntament de Calafell és de 1.264,85 euros. 

Que la llei 5/2012  de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades  en establiments turístics, estableix que el 30% dels ingressos generats per les pernoctacions a 
cada municipi  han de ser transferits a l’Ajuntament corresponent per tal que els destini a actuacions 
de promoció turística. 

Que la normativa estableix que caldrà certificar a la Generalitat la destinació dels recursos transferits en 
base a les directrius d’actuació del Fons per al Foment del Turisme per aquest any 2016: 

-Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior, Turisme Accessible.
-Millora de l’experiència turística del visitant en els equipaments d’informació i atenció turística.
-Pla de formació en idiomes, en atenció al client, i en presentació del serveis, amb l’objectiu d’assolir
l’excel.lència.
-Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou producte turístic sobre la
base dels recursos turístics de la destinació.
-Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de l’experiència turística.
-Millora de la senyalització turística de la destinació.
-Priorització de la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les destinacions
catalanes.
-Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
-Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla d’actuacions de l’ACT.

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



PRIMER.-  Acceptar la quantitat de 1.264,85  euros  atorgada per part de la Direcció General de 
Turisme amb motiu dels ingressos generats per l’impost sobre les estades als establiments turístics de 
Calafell durant el primer trimestre del 2016. 

SEGON.-  Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i emetre la corresponent 
certificació de la destinació dels recursos transferits. 

TERCER.- Donar compte a l’interessat així com als departaments de Turisme i Intervenció. 

1.5.1.5.1.5.1.5. TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA    

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. DONAR COMPTE I RATIFIDONAR COMPTE I RATIFIDONAR COMPTE I RATIFIDONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS.1751, 1853, 1886, 1885, 1982, 2045, CAR ELS DECRETS NÚMS.1751, 1853, 1886, 1885, 1982, 2045, CAR ELS DECRETS NÚMS.1751, 1853, 1886, 1885, 1982, 2045, CAR ELS DECRETS NÚMS.1751, 1853, 1886, 1885, 1982, 2045, 
2117, 2147, 2096, 2116, 2131 i 22462117, 2147, 2096, 2116, 2131 i 22462117, 2147, 2096, 2116, 2131 i 22462117, 2147, 2096, 2116, 2131 i 2246       

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

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

1. “DECRET 1751 de data 10/06/20161. “DECRET 1751 de data 10/06/20161. “DECRET 1751 de data 10/06/20161. “DECRET 1751 de data 10/06/2016
IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTL'EXPEDIENTL'EXPEDIENTL'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una carpa informativa a la via pública diferents 
dies a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1.Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 30 de maig de 2016 amb registre d’entrada 
18985, per la Sra. E. R. C. en representació de la formació política Agrupacions de 
Ciudadanos de Calafell, en la que sol·licita autorització per ocupar la via pública el dia 11/06/16 en C/
Jesús, 50 de les 9:00 a 15:00 hores.
2.L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les 
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns 
per al trànsit de persones o vehicles.

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

4.Que la campanya electoral és del 10 al 24 de juny de 2016, i en aquest període és la Junta Electoral 
l’ òrgan que autoritza els actes polítics.

5.Que l’espai sol·licitat no és un espai reservat per actes electorals i per tant la Junta Electoral no pot 
resoldre al respecte. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que es podrà autoritzar les ocupacions fins el 9 de juny de 2016 d’acord amb el que disposa l’article
50.2 i següents de la LO 5/1985 “LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL
GENERAL, que s’haurà de complir en tot cas.



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

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

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- S’ autoritza la petició de la Sra. E. R. C. en representació de la formació política 
Agrupacions de Ciudadanos de Calafell, en la que sol·licita autorització per ocupar la via pública el dia 
11 de juny de 2016 en carrer Jesús, cantonada C-246A, de les 9:00 a 15:00 hores. 
2222....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 

3333....---- Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’ 
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, o canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei.” 

2222.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888855553333    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11117777////00006666////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització del Sr. F. G. W. per fer celebrar la 15ª 
Concentració Tuning Vag de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vistes les instàncies presentades amb la petició de realització de l’acte i la memòria de l’activitat 
presentada posteriorment, pel Sr. F. G. W., en la que sol·liciten autorització per celebrar la 15ª 
Concentració Tuning Grup Vag el pròxim dia 18 i 19 de juny al Pàrquing del Mercat de Calafell.

2. Que amb la instància aporten memòria descriptiva, memòria de riscos de l’acte i persones de 
contacte, documentació que s’ adjunta a aquest expedient.

3. Que demanat informes al tècnic en protecció civil, al responsable de mobilitat ,al tècnic de prevenció 
i seguretat contra incendis, a la tècnica de Sanitat i de Medi Ambient emeten informes que s’adjunten 
a l’expedient i dels quals s’entrega còpia a l’interessat, perquè procedeixin a complir amb el contingut 
dels mateixos. 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar al Sr. F. G. W. per ocupar la via pública fent la 15ª Concentració Tuning Internacional 
del Grup Vag a l’aparcament del Mercat Municipal , els dies 18 i 19 de juny de 2016 i ocupar el carrer 
Monturiol amb una exposició d’uns 10 o 15 vehicles el dissabte 18 de juny de les 00:00 fins les 1:30 
hores. 

2222....----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut del  informes dels tècnics municipals i 
a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut vigent. 

3333....---- Que l’acte s’ha d’ajustar estrictament al Pla d’ Autoprotecció vigent, presentat i aprovat per Junta 
de Govern d’aquest Ajuntament al 2013, als informes tècnics adjuntats a l’expedient i a la memòria 
aportada. 

4444....---- Donar trasllat a l’interessat, a la Policia Local i al Responsable de Mobilitat a efectes de la seva 
vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei.” 

3333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888888886666    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22223333////00006666////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització del Sr. L. M. H., en representació de la Escuela Mira Que 
Rico, per celebrar la Festa de Final de Curs a la via pública de  Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada juntament amb la memòria de l’activitat, amb núm. de registre 
20580/2016, pel Sr. L. M. H., en representació de la Escuela Mira Que Rico, en la que sol·licita 
autorització per celebrar la festa de fil de curs el dia 25 de juny de 2016 de les 18:00 fins les 
2:30hores.

2. Que a la mateixa instància sol·liciten tall del carrer Bassa Miquela i material municipal per realitzar 
l’activitat.

3. Que amb la instància aporten memòria descriptiva, memòria de riscos de l’acte i persones de 
contacte, documentació que s’ adjunta a aquest expedient.

4. Que demanat informes al tècnic en protecció civil i al responsable de mobilitat , aquests  s’adjunten 
a l’expedient i dels quals s’entrega còpia a l’interessat, perquè procedeixin a complir amb el contingut 
dels mateixos.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar Sr. L. M. H., en representació de la Escuela Mira Que Rico, en la que sol·licita autorització 
per celebrar la festa de fil de curs el dia 25 de juny de 2016 de les 18:00 fins les 2:30hores, amb el 
corresponent tall de carrer. 

2222....----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut del  informes dels tècnics municipals i 
a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut vigent. 

3333....---- Que l’acte s’ha d’ajustar estrictament al Pla d’ Autoprotecció vigent, presentat i aprovat per Junta 
de Govern d’aquest Ajuntament al 2013, als informes tècnics adjuntats a l’expedient i a la memòria 
aportada. 

4444....---- Donar trasllat a l’interessat, a la Policia Local i al Responsable de Mobilitat a efectes de la seva 
vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei. 

5555....---- Que es notifica a la Brigada Municipal pel subministrament del material.” 

4444.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888888885555    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22223333////00006666////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització del Sr. J. U. H., en representació del Forum Calafell per fer 
celebrar la Revetlla de sant Joan a la via pública de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada en data 12 de maig de 2016 número registre 16953, pel Sr. J. U. H. , 
en representació dels locals comercials ;

BBBBaaaarrrr    PPPPuuuunnnnttttoooo    ddddeeee    EEEEnnnnccccuuuueeeennnnttttrrrroooo,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,,, 
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    LLLLaaaassss    BBBBrrrraaaassssaaaassss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,,,
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    PPPPaaaa    TTTToooorrrrrrrraaaatttt,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt
PPPPuuuubbbb    NNNNeeeewwww    OOOOrrrrlllleeeeaaaannnnssss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt    ccccaaaannnnttttoooonnnnaaaaddddaaaa    VVVViiiillllaaaammmmaaaarrrr
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    CCCCaaaannnn    PPPPiiiilllliiiissss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,,,

2. Que amb la instància aporten memòria descriptiva, memòria de riscos de l’acte i persones de
contacte, documentació que s’ adjunta a aquest expedient.

3. Que demanat informes al tècnic en protecció civil, al responsable de mobilitat ,al tècnic de prevenció
i seguretat contra incendis, a la tècnica de Sanitat i de Medi Ambient emeten informes que s’adjunten
a l’expedient i dels quals s’entrega còpia a l’interessat, perquè procedeixin a complir amb el contingut
dels mateixos.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar la petició d’ocupació de via pública davant dels seus establiments, al carrer Montserrat, 
el dia 23 de juny de les 21:00 hores fins les 2:00 hores del dia 24 de juny, amb motiu de la revetlla de 
Sant Joan al Sr. J. U. H., en representació dels locals comercials; 

BBBBaaaarrrr    PPPPuuuunnnnttttoooo    ddddeeee    EEEEnnnnccccuuuueeeennnnttttrrrroooo,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    LLLLaaaassss    BBBBrrrraaaassssaaaassss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    PPPPaaaa    TTTToooorrrrrrrraaaatttt,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,,
PPPPuuuubbbb    NNNNeeeewwww    OOOOrrrrlllleeeeaaaannnnssss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt    ccccaaaannnnttttoooonnnnaaaaddddaaaa    VVVViiiillllaaaammmmaaaarrrr
RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee    CCCCaaaannnn    PPPPiiiilllliiiissss,,,,    CCCC////    MMMMoooonnnnttttsssseeeerrrrrrrraaaatttt,,,

2222....----    Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut del  informes dels tècnics municipals i 
a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut vigent. 

3333....---- Que l’acte s’ha d’ajustar estrictament al Pla d’ Autoprotecció vigent, presentat i aprovat per Junta 
de Govern d’aquest Ajuntament, als informes tècnics adjuntats a l’expedient i a la memòria aportada. 

4444....---- Donar trasllat a l’interessat, a la Policia Local i al Responsable de Mobilitat a efectes de la seva 
vigilància i control, i a la Brigada Municipal pel subministrament de material, en funció de les 
circumstàncies del servei.” 

5555.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111999988882222    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00005555////00007777////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització de Sr. J. A. A. P. per autorització canvi vehicle auto-taxi. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada pel Sr. J. A. A. P., domiciliat a la carrer Ildefonso Cerdà  d’El 
Vendrelll, de data 20  de juny de 2016, R.G.E. núm. 21824, en el qual manifesta que, essent 
titular de la llicència núm. 2 d'Auto-turisme,  a Calafell, que presta el servei amb vehicle marca 
Peugeot 407, Matrícula XXXX-DZW, i desitja canviar lo per un vehicle nou, de Marca Nissan 
NV200 i   Matrícula XXXX-JPD, aportant la còpia del permís de circulació, fitxa tècnica del vehicle 
i certificat de desinstal·lació del vehicle antic, i instal·lació al nou que s’uneixen a l’expedient.

2. Que efectivament el Sr. J. A. A. P.,  figura inscrit a Llibre de Registre de vehicles d'aquest 
Ajuntament com a titular de la Llicència Local núm. 2 de la classe "B-AUTOTURISME",  amb el vehicle 
abans esmentat.

3. Que el vehicle nou que es pretén utilitzar pel servei per part del Sr. J. A. A. P. segons targeta 
d'Inspecció Tècnica de Vehicles que aporta, en la qual s'acredita que el vehicle turisme, marca Nissan, 
model NV-200;  Matrícula XXXX-JPD, amb número de seients: 7 inclòs el conductor; data de 
matriculació: 26-05-2016 número de sèrie::::    e001571350, i, número d’identificació: 
VSKTBAM20U0127976 les característiques del qual s'indiquen, és completament conforme amb el 
tipus homologat amb la contrasenya núm.: E11*2007/46*0016*23, havent estat matriculat amb 
data 26-05-2016, segons targeta permís de circulació, expedit per la  Prefectura de Trànsit. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist l'art. 4t del Reglament Nacional de Serveis Urbans i Interurbans de Transports d'Automòbils,
aprovat pel RD núm. 736/79, de 17 de març, publicat al BOE de data 13 d'abril de 1979, en el qual es
prescriu que: "Els titulars de la llicència local esmentada podran substituir el vehicle adscrit a aquesta
per un altre, que si és de marca o model determinat per l'Entitat Local serà suficient amb la
comunicació formal del canvi i, en altre cas, quedarà subjecte a l'autorització de l' esmentada entitat,
que es concedirà un cop comprovades les condicions tècniques necessàries de seguretat i conservació
per al servei.".

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

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....----    AUTORITZAR al Sr. J. A. A. P.,  titular de la llicència local núm. 2, d'Autoturisme, Clase "B", perquè 
pugui substituir el vehicle que utilitza actualment, destinat a l' esmentat servei, pel vehicle nou de 
Marca  Nissan NV200 i   Matrícula XXXX-JPD, amb número de seients: 7 inclòs el conductor; 
número de sèrie: e001571350, i, número d’identificació: VSKTBAM20U0127976 i, contrasenya 
núm.: E11*2007/46*0016*23, matriculat amb data  26-05-2016,  per la  Prefectura de Trànsit. 

2222....---- Haurà d'abonar els corresponents drets municipals. 

3333....---- Donar compte del contingut del present acord al propi interessat, a la Direcció General de Ports i 
Transports i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals, pel seu coneixement i efectes.” 

6666.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    2222000044445555    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00008888////00007777////2222000011116666
IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::

 Rectificació error material del decret núm. 1678/2016, corresponent a l’aprovació de contractes menors de 
subministrament, serveis i obres dels departaments de Via Pública, Esports, Turisme i Joventut. 

Fets Fets Fets Fets 

1.- El 3 de juny de 2016 s’aprova per decret de l’àrea de Turisme i Via Pública contractar a diverses empreses 
per contractes menors pel subministrament de materials, obres i serveis dels departaments de Via Pública, 
Esports, Turisme i Joventut. 

2.- Que en l’aprovació es va indicar erròniament que la despesa corresponent a la PD724 es tractava d’un 
contracte d’obres sent aquesta un contracte de serveis. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

  Contractes d’obres 

 Via Pública C02 

PD: 724 
INF. Intervenció: 508_16 
Aplicació: 1530/2130000/01 “Reparació, mant. Cons. Maquinaria instal. Utillatge” 
Import: 4.000,00€ 
Tercer: Catalana de Residuos, S.L.U.  NIF: B43659549  
Concepte: Retirada de residus de pintura del magatzem de la Brigada Municipal. 

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

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

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Es per això que resolc 

1.- RECTIFICAR el primer punt dels fets on ha de constar al apartat de contractes de serveis: 

PD: 724 
INF. Intervenció: 508_16 
Aplicació: 1530/2130000/01 “Reparació, mant. Cons. Maquinaria instal. Utillatge” 
Import: 4.000,00€ 
Tercer: Catalana de Residuos, S.L.U.  NIF: B43659549  
Concepte: Retirada de residus de pintura del magatzem de la Brigada Municipal. 

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

7. “DECRET 2117 de data 14/07/20167. “DECRET 2117 de data 14/07/20167. “DECRET 2117 de data 14/07/20167. “DECRET 2117 de data 14/07/2016
IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTL'EXPEDIENTL'EXPEDIENTL'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una carpa informativa a la via pública a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista les instància presentada en aquest Ajuntament el 6 de juliol de 2016 amb registre d’entrada 
23631 / 2016, per la Sra. M. B. S., en representació de l’Associació Alcer, en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una taula informativa amb dues cadires el dimarts dia 19 de juliol de 2016, al 
costat del Mercadal de Calafell de les 10 fins les 14 hores, per fer campanya de donació d’òrgans.
2. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- S’autoritza la petició de la Sra. M. B. S., en representació de l’Associació Alcer, en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una taula informativa amb dues cadires el dimarts dia 19 de juliol de 2016, al 
costat del Mercadal de Calafell de les 10 fins les 14 hores, per fer campanya de donació d’òrgans. 
2222....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat i higiene segons normativa vigent. 
3333....---- Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i 
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, o canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei, i la Brigada pel subministrament de la taula i les cadires.” 

8888.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    2222111144447777    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22220000////00007777////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient per la devolució de la fiança dipositada pels firaires de la Festa Major de Sant Pere a la Platja 
de Calafell 2016 

FFFFeeeettttssss    

1. Que, per la instal·lació de les casetes i fires a la Platja de Calafell amb motiu de la Festa Major de
Sant Pere, del 29 de juny al 03 de juliol de 2016, els interessats van dipositar una fiança  de 250.-
euros per tal de garantir els possibles desperfectes a la via pública.

2. Que, l’inspector de Via Pública, en data 05 de juliol de 2016, a emès l’informe que consta
incorporat a l’expedient i del que es desprèn que cap de les casetes o fires instal·lades per l’esmentada
Festa Major ha produït desperfectes o danys la via pública per la qual cosa poden ser retornades les
fiances dipositades en aquest concepte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist el decret d’Alcaldia núm 2667/2015 de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en el Regidor de
Serveis Econòmics.

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a òrgan competent, l’adopció del següent acord: 

1.1.1.1.----    Retornar les fiances dipositades per la instal·lació de les casetes i fires que van ser instal·lades a 
Calafell Platja per la Festa Major de Sant Pere 2016 i que es relacionen en l’Annex d’aquesta resolució. 

2.2.2.2.---- Donar compte del contingut del present al departament de Tresoreria i les interessades. 

3.3.3.3.---- Advertir a la interessada 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.” 

9. “DECRET 2096 de data 13/07/20169. “DECRET 2096 de data 13/07/20169. “DECRET 2096 de data 13/07/20169. “DECRET 2096 de data 13/07/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització ocupació de la via pública per realitzar Nescafé Frappe el dia 
20 de juliol de 2016 a la plaça Mil·lenari de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Que sol·licita autorització segons la instància presentada pel Sr. A. A. amb representació de Ubica 
Servicios de Localización SL amb NIF B-84421601 amb registre d’entrada 12024 de data 07 d’abril de 
2016, en la que sol·licita autorització per fer ocupació de la via pública per realitzar “La acción la 
realizaríamos en Calafell el día de 20 de julio de 2016. El autobús se ubicará el día anterior por la 
noche si no hubiera inconveniente o el mismo día a primera hora. El horario sería desde las 8 horas 
hasta las 22 horas, incluido el montaje. El sampling del producto constará de degustaciones 
gratuitas del producto NESCAFÉ FRAPPE que se ofrecerá tanto con agua como con leche y hielo. 
También se ofrecerán cóckeles SIN ALCOHOL que constarían de: leche, plátano, sobrecitos de Nescafe, 
hielo y galletas.”, pel dia 20 de juliol de 2016 a la plaça Mil·lenari de Calafell, horari d’arribada 
aproximat a les 08.00 hores, obertura 12.00 hores a tancament 22.00 hores i tancament 23.00 hores.

2. L’acte gaudirà d’assegurança de responsabilitat civil segons es determina normativament (Decret 
112/2010).

3. Que demanat informe sobre la viabilitat de realitzar l’acte a la plaça Mil·lenari de Calafell al sergent 
de la Policia Local de Calafell com a Cap accidental de la policia manifesta: no existeix cap 
inconvenient, tenint en la senyalització la zona adequadament. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que s’haurà de complir l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics a 
Calafell, de conformitat amb l’article 20 sobre la realització de revetlles, festes, balls i altres 
celebracions populars.

2. LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. On determina els sotmesos a aquesta Llei.

3. DECRET 112/2010,Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

4. Atès que la zona sol·licitada no és pot realitzar l’acte donat que l’Ajuntament té programat altres 
activitats, així mateix per ocupar aquesta zona es preceptiva l’autorització del Departament de Costes 
de la Generalitat.

5. Que estudiada un altre possibilitat aquesta és considera que és podrà realitzar a la plaça Mil·lenari 
de Calafell.

6. Que hi haurà la presència durant tot l'acte de la persona com responsable al Sr. A. S. G. a que 
organitza segons memòria, amb la 



finalitat de vetllar per estalviar situacions de risc per les persones i els béns, intervenir en funció de les 
possibilitats i donar avís als serveis externs (EMERGÈNCIES 112: POLICIA, BOMBERS, SERVEIS 
SANITARIS). 

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

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

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

Per tant, resolc::Per tant, resolc::Per tant, resolc::Per tant, resolc::    

1. Autoritzar al Sr. A. A. amb representació de Ubica Servicios de Localización SL amb NIF B-84421601 
la petició d’ocupació de la plaça Mil·lenari pel dia 20 de juliol de 2016, horari d’arribada aproximat 
a les 08.00 hores, obertura 12.00 hores a tancament 22.00 hores i tancament 23.00 hores, tenint en 
compte la necessitat de complir amb les mesures que s’estableixen en la part expositiva del mateix.

2. Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut de la part expositiva d’aquest decret.

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

10. “DECRET 2116 de data 1410. “DECRET 2116 de data 1410. “DECRET 2116 de data 1410. “DECRET 2116 de data 14/07/2016/07/2016/07/2016/07/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una taula informativa al carrer Sant Pere  de 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’instancia presentada en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 24263/2016, per la Sra. 
N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional de Catalunya en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una parada informativa els dissabtes de juliol, agost i setembre de 2016 de 
les 17.30 hores fins les 20.30 hores a la plaça de Sant Pere dependències municipals.
2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les 
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns 
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre i per tant no s’autoritza la venda de 
cap article .

4. Que hauran de prendre les mesures de seguretat i higiene segons normativa vigent. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

1111....---- S’autoritza parcialment la petició de Sra. N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional 
de Catalunya per instal·lar una parada informativa els dissabtes de juliol, agost i setembre de 2016 de 
les 17.30 hores fins les 20.30 hores al carrer Sant Pere davant de les dependències 
municipals. 
2222....----    Que l’autorització és per instal·lar una taula informativa, en cap moment es podrà fer venda de cap 
tipus d’article. 
3333....---- Que l’ocupació d’espai públic constitueix un ús comú especial de bens de domini públic i 
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, o canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les 
circumstàncies del servei.” 

11111111.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    2222111133331111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11115555////00007777////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una carpa informativa al passeig marítim al 
passeig marítim Sant Joan de Déu al costat del pont de l’Estany a Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vistes les instància presentada en aquest Ajuntament el 05 de juliol de 2016 amb registre d’entrada
23419/2016, per Proccan Asociación Protectora Canina en la que sol·licita autorització per instal·lar
una carpa de 3x4 per poder muntar estand solidari i informatiu d’adopcions tots els caps de setmana
del mes de juliol i agost de 2016 en horari de 17.00 fins les 00.00 hores, al Passeig Marítim al costat
del pont de l’estany.
2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

Per tant, resolc::Per tant, resolc::Per tant, resolc::Per tant, resolc::    

1.1.1.1.---- S’ autoritza parcialment la petició de Proccan Asociación Protectora Canina en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una carpa de 3x3 poder muntar estand solidari i informatiu d’adopcions tots 
els caps de setmana del mes de juliol i agost de 2016 en horari de 17.00 fins les 00.00 hores, al 
Passeig Marítim al costat del pont de l’estany. 



2.2.2.2.----    Que en cap cas es podrà fer ús de la carpa per fer exhibició, venda o intercanvi  d’animals, ni venda 
de qualsevol altre material, aquesta acció podria ser motiu de sanció.  

3.3.3.3.----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent i l’autoritzat a 
realitzar l’activitat serà responsable en tot moment de mantenir la neteja de l’espai ocupat. 

3.3.3.3.---- Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’ 
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats o fins i tot anul·lar l’autorització per motius 
varis. 

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

12. “DECRET 2246 de data 28/07/201612. “DECRET 2246 de data 28/07/201612. “DECRET 2246 de data 28/07/201612. “DECRET 2246 de data 28/07/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització per realitzar la Festa del carrer del Mar a la via pública de 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes la instància presentada el 05 de juliol de 2016 amb número registre 23419, per la Sra. M. R. 
S., en la que sol·liciten autorització per celebrar la Festa del Mar i tallar el carrer, presentant memòria 
de l’activitat a realitzar, el pròxim 29 de juliol de les 17:00 hores fins les 3:00 hores de l’endemà.

2. Que demanat informe al responsable de la unitat de transit de la Policia Local, al Tècnic de Protecció 
Civil, Activitats i Sanitat que emeten informe que s’adjunta a l’expedient i els quals s’entrega còpia a 
l’interessat, perquè procedeixin a complir amb el contingut del mateix.

3. Que el so reproduït serà moderat, i els emissors no estaran dirigits cap a vivendes alienes a l’acte.

4. Que hi haurà la presència durant tot l'acte de la persona que organitza segons memòria, amb la 
finalitat de vetllar per estalviar situacions de risc per les persones i els béns, intervenir en funció de les 
possibilitats i donar avís als serveis externs (EMERGÈNCIES 112: POLICIA, BOMBERS, SERVEIS 
SANITARIS.

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

6. El tall de carrer es realitzarà amb elements viaris suficients per senyalitzar i advertir qualsevol perill o 
obstacle a la circulació informant de les vies alternatives (de ser necessari).

7. L’acte finalitzarà la reproducció de so a les 2 hores, del dia 30 juliol. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives. On determina els sotmesos a aquesta Llei.

2. DECRET 112/2010,Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. Real Decret 339/1990 de 2 de març que regula la Llei de Transit.



4. Que s’haurà de complir  l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de
Calafell al capítol IV, articles 77, 78, 80 i 81 en tot cas, no provocant molèsties al veïns.

5. Que l’acte gaudirà d’assegurança de responsabilitat civil segons es determina normativament
(Decret 112/2010).

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

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

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

1111....---- Autoritzar la petició d’ocupació de via pública amb tall de carrer de la Sra. M. R. S., per celebrar 
la Festa del Mar, el pròxim 29 de juliol de les 17:00 hores fins les 3:00 hores de l’endemà.  

2222....---- Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut de la part expositiva d’aquest decret, 
al contingut dels informes tècnics i a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut 
conforme està al corrent de pagament. 

3333....---- Donar trasllat a l’interessat i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 

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

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

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

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

1111....5555....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    LLLL''''AAAAVVVV....    EEEESSSSPPPPAAAANNNNYYYYAAAA    DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 
Sol·licitud de llicència de gual permanent a l’Av. Espanya de Segur de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1.1.1.1. El 14 de juliol de 2016, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2016/24605,
instància presentada pel senyor M. A. P. T. mitjançant la qual sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a 
la porta del garatge situat a l’Av. Espanya i que gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.



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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4.4.4.4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

EEEEnnnn    aaaaqqqquuuueeeesssstttt    ppppuuuunnnntttt    eeeellll    sssseeeennnnyyyyoooorrrr    MMMMiiiigggguuuueeeellll    AAAAnnnnggggeeeellll    PPPPeeeerrrríííínnnn    ssss’’’’aaaabbbbsssseeeennnnttttaaaa    ddddeeee    llllaaaa    JJJJuuuunnnnttttaaaa    ddddeeee    GGGGoooovvvveeeerrrrnnnn....    

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor M. A. P. T. situat a l’Av. Espanya mitjançant la placa de 
gual XXXX d’acord amb les condicions següents:  

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

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

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 

2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 

3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents. 

4444---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.



1111....5555....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    NNNNÚÚÚÚMMMM....    DDDDEEEE    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRR    RRRROOOOBBBBAAAATTTTOOOORRRRIIII    DDDDEEEE    
LLLL''''AAAANNNNTTTTEEEERRRRIIIIOOOORRRR    2222777799994444    AAAALLLL    CCCC////    PPPPAAAANNNNAAAAMMMMÀÀÀÀ....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Sol·licitud de placa de gual per robatori de l’anterior al c/ Panamà. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada per l’administradora de finques Sra. L. M. B. en representació 
de la Com. Propietaris Valparaiso amb NIF H43624816, en la que sol·licita una nova placa de 
gual per robatori de la placa XXXX del c/ Panamà de Segur de Calafell.

2. Al c/ Panamà hi ha autoritzada una placa de gual amb el núm. XXXX, i figura en el padró 
municipal amb el nom de la Comunitat de propietaris Valparaiso. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent, sol·licitada per la Sra. L. 
M. B., en representació de la Comunitat de Propietaris Edif. Valparaiso amb NIF H43624816, 
amb el núm. 444XXXX. Així com donar de baixa la placa núm. XXXX al padró de guals, per robatori. 

2.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, havent de fer el manteniment de la 
senyalització de conformitat amb el contingut d’aquest decret.  

3.- S'hauran d'abonar les taxes municipals al departament de Via Publica c/ St. Pere, 29-31 1r de la 
Platja de Calafell i recollir la nova placa.  

4.- Es donarà compte d'aquest acord a la interessada, al departament de Rendes i  a la Policia local. 

1111....5555....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCC////    SSSSTTTT....    RRRRAAAAFFFFEEEELLLL    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    
DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 
Sol·licitud de llicència de gual permanent al c/ St. Rafel de Segur de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    



1. El 12 de juliol de 2016, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2016/24215, 
instància presentada per la senyora M. S. J. mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front 
a la porta del garatge situat al c/ St. Rafel i que gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4.4.4.4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada per la senyora M. S. J., situat al c/ St. Rafel mitjançant la placa de gual 
XXXX, d’acord amb les condicions següents:  

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

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

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



1.6.1.6.1.6.1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ––––    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. PROPOSTA PER APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT AL PROPOSTA PER APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT AL PROPOSTA PER APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT AL PROPOSTA PER APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I EL SEU PLA DE TREBALL DURANT L'ANY 2016DESENVOLUPAMENT LOCAL I EL SEU PLA DE TREBALL DURANT L'ANY 2016DESENVOLUPAMENT LOCAL I EL SEU PLA DE TREBALL DURANT L'ANY 2016DESENVOLUPAMENT LOCAL I EL SEU PLA DE TREBALL DURANT L'ANY 2016----2017201720172017       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell ofereix des de l’any 2007 a través de
Calafell Empresa, un servei de suport a la creació i consolidació empresarial a través dels
següents serveis: sensibilització de la cultura emprenedora, informació i orientació als
emprenedors, assessorament i acompanyament a la creació d’empreses, seguiment i
consolidació de les empreses creades, assessorament en TIC, innovació i gestió empresarial,
formació empresarial.

2. La regidoria de treball de l’Ajuntament de Calafell ha inaugurat aquest any 2016 un nou espai
empresarial per a persones empresàries i emprenedores VilarencZenit, els serveis que
s’ofereixen són: Lloguer de despatxos individuals, lloguer d’espai de Coworking, Lloguer de
sala de reunions, lloguer de sala de formació, lloguer de material informàtic, directori
d’empreses allotjades, secretaria i administració, manteniment i neteja, domiciliació amb servei
de recepció de correspondència i paqueteria.

3.3.3.3. En data 12 de juliol de 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i famílies va publicar la
Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.

4. Les bases d’aquesta convocatòria es troben regulades a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 i la
Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.

5. L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei d’Ocupació, estableix a l’apartat 4 e) Eix 5, que els serveis públics d’ocupació tenen
entre d’altres objectius, el foment de les activitats “encaminades a la generació d’ocupació,
activitat empresarial i dinamització i impuls del desenvolupament econòmic local”

6. Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a temps
complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats
dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i
executar, en concertació amb d’altres agents del territori (agents socials, econòmics,
empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu
territori d’actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d'ocupació.

7. L’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, estableix en la seva base 57 les despeses que podran ser
objecte de subvenció en el marc del Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local i
que són els costos salarials totals anuals derivats de la contractació laboral de l’agent
d’ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social.
També seran subvencionables, si s’escau, les despeses corresponents a dietes i desplaçaments,
sempre que quedin reflectides a les nòmines.

8. La quantia total  de la subvenció podrà ascendir fins al 80% del cost salarial total anual de
l’agent d’ocupació i desenvolupament local, amb un topall màxim de 27.045,55 euros per a
cada contractació

9. Tant les prorrògues com els contractes dels nous agents d’ocupació i desenvolupament local
s’han d’iniciar com a molt tard el dia 31 de desembre de 2016.

10. Els objectius que ens fixem en aquest AODL del projecte Calafell municipi creatiu són:



� Millorar la competitivitat de les empreses i el capital humà dels seus treballadors    

� Atraure activitat comercial, turística, esportiva i d’oci innovadora, diferenciadora i amb valor 

afegit    

� Potenciar la creativitat i innovació als emprenedors i/o empreses del municipi    

� Potenciar la creativitat en edats infantils i en diferents àmbits com pot ser ensenyament, social, 

laboral,...    

� Crear sinergies sector públic i privat per tal de crear més oportunitats d’ocupació    

La línia de l’AODL ha de ser treballar i impulsar la creativitat en tots els àmbits de la vida però 
principalment en l’educatiu, laboral i empresarial només així podrem construir un municipi creatiu. Per 
aconseguir-ho, l’AODL ha de treballar creant sinergies i dinàmiques que generin noves oportunitats i 
implicar als propis agents econòmics, educatius, socials,... i crear nous ambients, nous entorns, nous 
projectes i noves atraccions al territori.  
L’activitat econòmica de Calafell precisa de mesures que contribueixin a millorar la seva competitivitat, 
atracció de noves activitats de necessitats no satisfetes i amb valor afegit, en aquest sentit, el foment 
de l’emprenedoria i la consolidació empresarial són peces claus per la dinamització de l’econòmica i 
territorial, però sempre lligada a la innovació i la creativitat. 
11 El finançament municipal del projecte representa un 27,39% del cost total del mateix i ascendeix a 
9.698,57 euros. 
12 Està previst la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local per el mes de desembre 
de 2016. 

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. Aprovar el pla de Treball i  la sol·licitud de subvenció del Programa de suport Programa de
suport al desenvolupament local (Agent d’Ocupació i Desenvolupament local) i el seu pla de
treball durant l’any 2016-2017 per un import total de 27.045,55€

2. Aprovar la despesa de 9.698,57 euros a càrrec del pressupost de 2016 de l’Ajuntament de
Calafell.

3. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i el Departament d’Empresa i
Coneixement  de la Generalitat de Catalunya.

2.Precs i Preguntes2.Precs i Preguntes2.Precs i Preguntes2.Precs i Preguntes

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 MUNICIÓS DE LA LLEI MUNICIÓS DE LA LLEI MUNICIÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCALPAL I DE RÈGIM LOCALPAL I DE RÈGIM LOCALPAL I DE RÈGIM LOCAL    DE CATALUNYA  EN EL DE CATALUNYA  EN EL DE CATALUNYA  EN EL DE CATALUNYA  EN EL SEU SEU SEU SEU 
ART. 54 ART. 54 ART. 54 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 DEL L’ORDRE DEL L’ORDRE DEL L’ORDRE DEL 
DIA, AMB CARÀCTER D’DIA, AMB CARÀCTER D’DIA, AMB CARÀCTER D’DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTURGÈNCIA ELS SEGÜENTURGÈNCIA ELS SEGÜENTURGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: S ASSUMPTES: S ASSUMPTES: S ASSUMPTES:     

3.1 TURISME I VIA PÚBLICA 3.1 TURISME I VIA PÚBLICA 3.1 TURISME I VIA PÚBLICA 3.1 TURISME I VIA PÚBLICA ––––    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA    

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA 
INSTAL·LACIINSTAL·LACIINSTAL·LACIINSTAL·LACIÓ D'UN CIRC DES DEL 22 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2016.Ó D'UN CIRC DES DEL 22 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2016.Ó D'UN CIRC DES DEL 22 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2016.Ó D'UN CIRC DES DEL 22 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE DE 2016.       

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

Sol·licitud d’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’un circ des del 22 d’agost fins al 4 de 
setembre de 2016. 



FetsFetsFetsFets    

1- La Sra. Mónica Pares Centeno, en nom i representació del CIRC RALUY, mitjançant el que es
desprèn de les instàncies de dates 7 de juny RGE 20203/16, 8 de juny RGE 20447/16 i 3
d’agost RGE 26479/16 ha sol·licitat la instal·lació del seu circ en el solar municipal situat al
Passatge de  la Unió cantonada amb el carrer Joan Nin, els dies 22 d’agost al 4 de setembre
de 2016, ambdós inclosos.

2- Atès que el Circ Raluy és actualment un dels pocs circs històrics en itinerància d’Europa que
viatja i opera amb unes instal·lacions que constitueixen, per si soles, un autèntic museu rodant
de circ reconegut internacionalment pel seu format i pel contingut dels seus espectacles. Circ
Museu Raluy defensa el circ de qualitat, amb denominació d’origen, fet des de la perspectiva
de circ anomenat tradicional adreçat al públic familiar i que no està renyit amb la interacció i
col·laboració amb disciplines contemporànies.

3- Atès que el Circ Museu Raluy és un dels circs més guardonats, entre els quals destaquen el
Premi Nacional de Circ de 1996. L’any 2006 li fou concedida la Creu de Sant Jordi.

4- Vist l’informe emès pel responsable de mobilitat, el 4 d’agost de 2016, incorporat a
l’expedient i adjunt com Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1.

5- Vist l’informe emès pel Tècnic de Protecció Civil, de 10 d’agost de 2016, incorporat a
l’expedient i adjunt com Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2, del que es desprèn que la documentació presentada per la
interessada no presenta cap circumstància que sigui indicador per la seva no autorització i no
precisa de Pla d’Autoprotecció segons el Decret 30/2015. Ara bé, condiciona la instal·lació del
Circ Raluy a:

- Que, el titular de l’activitat garanteixi de forma eficaç que l’activitat no superarà les 800
persones d’aforament.

- Que, el titular disposi  de serveis de primers auxilis: dos interventors formats en ASI i DEA.
- Que, el titular dipositi a la tresoreria de l’Ajuntament de Calafell, segons correspongui

tributàriament, una fiança de 1.000€ per danys i perjudicis  que es puguin produir d’acord
amb l’Ordenança Fiscal 2.2.7 de Calafell.

- Que, aporti documentació o certificació de que la instal·lació s’ha efectuat segons normes
i que aquesta compleixen de la solidesa requerida.

6- Vist l’informe emès per la tècnica de Sanitat, de data 10 d’agost de 2016, incorporat a
l’expedient i adjunt com Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 , del que es desprèn que:

- A l’establiment haurà serveis de lavabos i cabines de vàter amb la proporció mínima
prevista a l’article 47 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.

- Els mitjans sanitaris necessaris per a dur a terme l’acte hauran de complir el previst a la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives; al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el regalament
d’espectacles públics i activitats recreatives; al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es
fixa el contingut d’aquestes mesures; i, a qualsevol legislació vigent concordant a la
matèria que ens ocupa i assimilats.



- Disposarà de dos tècnics en emergències sanitàries amb competències de conformitat al
RD 1397/2007, formats en ASI i DEA i equipats amb el que requereix la seva formació i
desfibril·lador extern automatitzat.

- L’establiment informarà dels serveis públics propers i el telèfon d’emergències 112.
- Que, no es podrà fumar als llocs que disposa la legislació vigent.
- Que, està prohibit el consum de begudes alcohòliques pels menors.
- I, que haurà de fer la gestió de residus adient.

7- Vits l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, l’11 d’agost de 2016, incorporat a
l’expedient i adjunt com Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4, pel que proposa que:

“S’ADOPTIN LES SEGÜENTS MESURES COMPLEMENTÀRIES PER PART DEL  DEPARTAMENT 
SOL·LICITANT: 

1. Sol·licitar al Departament de Medi ambient i Serveis la neteja de les zones de la via pública 
contemplades dins l’àmbit d’afectació de desenvolupament de l’acte abans d’iniciar l’acte i un cop 
finalitzat aquest. 

2. A criteri dels organitzadors de l’acte, sol·licitar al Departament de Medi ambient  i Serveis la 
dotació de contenidors que es consideri adient per poder dipositar els residus generats. 

3. Requerir a la companyia Raluy Enterteintment perquè que contracti ’abastament d’aigua a 
l’empresa SOREA.  

4. Informar que l’abocament de les aigües residuals procedents dels dipòsits  sanitaris 
s’han de gestionar a través d’Estació depuradora d’aigües residuals ( Edar) 

ja sigui la de Calafell o d’altres. 

MESURES COMPLEMENTÀRIES DE CAIRE GENERAL DURANT EL DESENVOLUPAMENT  DE 
L’ACTE EN TOTES LES SEVES FASES: 

1. Tots els elements de mobiliari urbà ( papereres i contenidors de residus ) estaran 
degudament mantinguts i en perfecte estat de conservació. 

2. Es revisarà tot l’enllumenat públic per tal de verificar que funciona  correctament. 

3. Es tindrà cura dels espais enjardinats adjacents i de l’arbrat que es troba present en 
l’emplaçament del circ.” 

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de DretDretDretDret    

1- D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament

del patrimoni dels ens locals.

2- D’acord amb el que estableix la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació a administrativa dels

espectacles públics i les activitats recreatives.

3- D’acord amb el que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

4- D’acord amb l’Ordenança Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Calafell.

5- D’acord amb el Decret 30/2015, de 3  de març, pel qual s’aprova  el catàleg d’activitats i

centres obligats a adoptar mesures d’auto protecció.

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



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

1.1.1.1.---- Atorgar llicència d’ús privatiu a la interessada per la instal·lació del CIRC RALUY en el solar 
municipal situada al Passatge de la Unió cantonada amb el carrer Joan Nin, durant el període comprès 
entre les dies 22 d’agost i 4 de setembre de 2016, ambdós inclosos, sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en el informes esmentats als antecedents i adjunts al present acord com 
Annexos 1 a 4 . La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable 
en qualsevol moment per raons d’interès públic. 

2.2.2.2.---- Aquesta autorització s’atorga sens perjudici de la necessitat d’obtenir altres autoritzacions o 
llicències previstes en la normativa vigent i que corresponguin a altres organismes competents.  
3.3.3.3.---- Aprovar la liquidació adjunta, com Annex 5, de 3.360 euros3.360 euros3.360 euros3.360 euros, en concepte de taxa meritada per la 
llicència precedentment concedida, el pagament de la qual liquidació constituirà condició suspensiva 
de l’eficàcia de la llicència, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 2.2.7. 

4.4.4.4.---- Requerir a la interessada per que prengui les mesures oportunes per tal de garantir els drets i la 
seguretat de les persones, evitar danys i prejudicis als béns i la protecció de l’entorn i per que, abans 
de l’esmentada ocupació, dipositi a la Tresoreria d’aquest Ajuntament una fiança de 1.000€fiança de 1.000€fiança de 1.000€fiança de 1.000€, en 
garantia dels danys i perjudicis que puguin causar a la via pública i/o en garantia de que, finalitzada 
l’activitat, deixi lliure i net el solar municipal objecte d’aquesta autorització i retiri tota la publicitat, 
cartells, tanques o qualsevol senyalització col·locada per la interessada a l’efecte. 
5.5.5.5.---- Notificar el present acord a Sorea, a la Policia Municipal de Calafell i a la interessada. 

6.6.6.6.---- Advertir a la interessada 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 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:15, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretaria en dono fe. 




