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A Calafell, en data 18 de juliol de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits pel secretari accidental de la corporació senyor Carles Badel Domingo, amb 
l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    APROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTES    

1.1.JGL2016/27 ordinari 27/06/2016 
1.2.JGL2016/28 ordinari 04/07/2016 

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

2222....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    
SSSSIIIITTTTUUUUAAAADDDDAAAA    AAAALLLL    CCCC....    NNNNAAAARRRRCCCCÍÍÍÍSSSS,,,,    22220000    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    VVVVAAAALLLLLLLLDDDDEEEEMMMMAAAARRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    00005555////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de 6 de juny de 2016, es va resoldre incoar, de 
conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, un procediment de restauració de la legalitat 
urbanística contra el Sr.    G. C. M. en la seva condició de propietari per haver executat unes 
obres no legalitzables realitzades a la seva finca del c. Narcís de la Urb. Valldemar de Calafell, 
consistents en: 

“Construcció d’una caseta de fusta en el jardí de la finca, de superfície construïda de 

3,00 x 5,00m (15,00m2) i d’alçada variable de 2,50 a 3,20m. La caseta està 

localitzada a la part davantera de la finca i llinda amb la finca veïna del lateral dret i 



el vial públic a una distància aproximada de 1,50m. Les obres s’han finalitzat en la 

seva totalitat i s’han executat sense llicència municipal urbanística.” 

A l’esmentat acord de JGL de 6 de juny de 2016 , d’acord amb l’article 112.3 RPLU, es va donar 
audiència de la resolució d’incoació descrita en l’apartat primer a l’interessat. 

En data 30 de juny de 2016 el Sr. V. C. B. actuant en representació del Sr. G. C. M. ha 
presentat escrit (RGE 2016/22911), manifestant la voluntat de la propietat de transformar la 
caseta en pèrgola, de tal forma que es desmuntarien les parets opaques que llinden amb el veí i 
carrer, així com la part fixa en lateral i la porta d’entrada a caseta, també es desmuntaria el sostre 
fix. L’objecte de transformar la caseta en pèrgola és de complir amb la normativa urbanística 
vigent, per la qual cosa es sol·licita un termini de tres mesos per poder realitzar els treballs 
oportuns. 

En data 6 de juliol de 2016, l’Arquitecte Tècnic Municipal, ha emès informe tècnic, que s’annexa a 
aquesta resolució com a document núm. 1, en el qual proposa que es requereixi a la propietat de la 
finca a que sol·liciti en el termini màxim d’un mes, la llicència d’obres menors pels treballs de 
transformació i adequació de la construcció existent (caseta) en una pèrgola oberta, amb la 
presentació d’un projecte tècnic redactat per un tècnic competent, que justifiqui les característiques 
de les obres i el compliment de les normes vigents. Així mateix proposa que una vegada sol·licitada 
la llicència d’obres amb la presentació del projecte tècnic d’obres i s’hagi aprovat el programa de 
restauració voluntària, s’autoritzi al titular de la finca per que en un termini de tres mesos màxim, 
executi els treballs de restauració de la legalitat urbanística. 

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 98, 99 i 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

D’acord amb l’article 89, 90, 93 i 123 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

1111.-    Estimar l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. V. C. B. actuant en representació Sr. G. 
C. M., (RGE 2016/22911 de 30 de juny de 2016), en relació a la sol·licitud de transformar la caseta 
de fusta de referència en pèrgola i de sol·licitud d’un termini de 3 mesos per l’execució dels 
treballs en base a l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal de 6 de juliol de 2016. 

2222.- Ordenar, d’acord amb l’article 198.1 TRLU i 267.3 RLU, al Sr.    G. C. M. en la seva condició 
de propietari, com a responsable de la comissió d’una infracció urbanística a la finca situada al c. 
Narcís de la Urb. Valldemar de Calafell, que dugui a terme les següents actuacions: 



- Que sol·liciti en el termini màxim d’un mes, la llicència d’obres menors pels treballs de
transformació i adequació de la construcció existent (caseta) en una pèrgola oberta,
amb la presentació d’un projecte tècnic redactat per un tècnic competent, que
justifiqui les característiques de les obres i el compliment de les normes vigents.

- Una vegada sol·licitada la llicència d’obres amb la presentació del projecte tècnic
d’obres i s’hagi aprovat el programa de restauració voluntària, s’autoritzarà al titular de
la finca per que en un termini de tres mesos màxim, executi els treballs de restauració
de la legalitat urbanística.

3333....---- Advertir a l’interessat 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. 

4444.- 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. 

5555.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

2222....1111....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    PPPPAAAARRRRCCCCEEEELLLL····LLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEESSSS    FFFFIIIINNNNQQQQUUUUEEEESSSS    DDDDEEEELLLL    CCCC////    
VVVVEEEENNNNTTTTUUUURRRRAAAA    GGGGAAAASSSSSSSSOOOOLLLL,,

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 

Assumpte: Sol·licitud de llicència de parcel·lació de dues finques adjacents del carrer Ventura 
Gassol de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1- El 25 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 2016/14.174, el senyor M. R. A., 
en representació del senyor H. P. À. va sol·licitar llicència de parcel·lació de dues finques 
adjacents del carrer de Ventura Gassol (UTM XXX) i la núm. XX (UTM XXX) 
respectivament, de Calafell Poble, consistent en segregar una part de la finca núm. XX i en 
el mateix acte agregar dita part a la finca del núm. XX, per tal de regularitzar ambdues 
parcel·les.

2- En data 26 de maig, l’arquitecte municipal emet informe favorable a la concessió de la 
llicència urbanística sol·licitada, el qual consta en l’expedient i del que es desprèn: 

“La normativa d'aplicació vigent és la del  POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el 
24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24 d'octubre de 2011, dia de la seva publicació al 
DOGC. 

Es tracta, com ja s’ha dit, en segregar una porció de 28,58m2 ubicada al fons esquerre de la finca 
nº 19B (UTM 0219537CF8601N0001GI), i en el mateix acte agregar dita porció de 28,58m2 al fons 
de la finca nº 19 (UTM 0219538CF8601N0001QI) per tal de regularitzar ambdues parcel·les. 

El vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM) classifica el sòl on s’ubiquen 
aquestes dues finques com a Sòl Urbà Consolidat, i el qualifica com a Zona SH de creixements 
suburbans històrics (clau SH). Els paràmetres definitoris d’aquesta zona són:  Densitat màxima, 1 



habitatge per cada 100m2 construïts residencials, reals o possibles, excepte en aquelles parcel·les 
amb una façana inferior o igual a 4,5m en les quals solament es permet un sol habitatge; la 
parcel·la i façana mínima són les existents en el moment de l’aprovació inicial d’aquest POUM, però 
es permet la subdivisió de parcel·les sempre que les parcel·les resultants tinguin una superfície 
superior a 100m2 i una façana superior a 5,00m; La línia de façana se situarà sobre l’alineació de 
carrer; la fondària edificable màxima en planta baixa serà de 20m si no es destina a habitatge; la 
fondària edificable màxima és de 16m, inclosa la planta baixa si es destina a habitatge; alçada 
reguladora màxima 10,50m (PB+ 2PP). 

Les parcel·les resultants, desprès de l’operació de segregació i agregació en el mateix acte, 
compleixen les condicions de parcel·la mínima i façana mínima (les façanes de les dues finques no 
es modifiquen en aquesta operació); l’edificació existent es manté, en cada finca, en les mateixes 
condicions que abans de l’operació de parcel·lació, i les finques no modifiquen la seva volumetria 
en aquesta operació, complint les condicions de línia de façana sobre l’alineació de carrer, d’alçada 
reguladora i de número de plantes. No obstant l’edificació resta, com ja ho estava abans d’aquesta 
operació de parcel·lació, com a volum disconforme respecte la fondària edificable.    

3- Vist l’informe jurídic, de data 26 de maig, emès per l’assessor jurídic, el qual consta en
l’expedient.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

1- D’acord amb el que estableix l’article 187.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC): estan subjectes
a prèvia llicència urbanística municipal les parcel·lacions urbanístiques. La intervenció
administrativa esmentada a través de llicència ve determinada igualment a l’article 26 del
Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.

2- Segons l’article 8 del Text Refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, el dret de propietat del sòl comprèn la facultat de disposició,
sempre que els seu exercici no infringeixi el règim de formació de finques i parcel·les i de
relació entre elles establert a l’article 17. Per la seva part, l’apartat 2 de l’article 17 d’aquest
text normatiu admet la possibilitat de divisió o segregació d’una finca per donar lloc a dos
o més diferents sempre que cadascuna de les resultants reuneixin les característiques
exigides per la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística.

3- Aquesta regla també és d’aplicable a l’alienació, sense divisió ni segregació, de
participacions indivises a les quals s’atribueix el dret d’utilització exclusiva de porció o
porcions concretes de la finca, així com a la constitució d’associacions o societats en les
quals la qualitat de soci incorpori el dret d’utilització exclusiva. En l’autorització
d’escriptures de segregació o divisió de finques, els notaris exigiran, per el seu testimoni,
per el seu testimoni, l’acreditació documental de la conformitat, aprovació o autorització
administrativa a què estigui subjecta, en el seu cas, la divisió o segregació conforme a la
legislació que li sigui aplicable. El compliment d’aquest requisit serà exigit pels registradors
per practicar la corresponent inscripció. Els notaris i registradors de la propietat faran
constar en la descripció de les finques, si escau, la seva qualitat d’indivisibles.

4- En la legislació autonòmica, l’article 192 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, estableix a
propòsit de les llicències de parcel·lació:
“1- Tota parcel·lació urbanístic ha de ser objecte de llicència, excepte la continguda al
projecte de parcel·lació i d’altres regulades per reglament.
2- Per fer efectiu el que estableix l’apartat 1, ha de sotmetre’s a la fiscalització prèvia
municipal tota divisió o segregació successiva de terrenys. Si l’operació prevista és una



parcel·lació urbanística , s’ha d’autoritzar o denegar en funció del compliment o no de la 
normativa urbanística. En cas contrari, l’ajuntament declara innecessària la llicència de 
parcel·lació, sense perjudici de la divisió o la segregació de terrenys s’hagi d’ajustar a les 
condicions especifiques de la legislació sectorial”. 

5- En relació amb l’informe aplicable, ha d’estar-se al que disposen els articles 188 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya  - TRLUC-, 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, i 79 a 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

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

1. Atorgar al Sr. À. H. P. llicència de parcel·lació de dues finques adjacents del carrer Ventura 
Gassol, atès que les parcel·les resultants compleixen les condicions mínimes establertes a la 
normativa urbanística del POUM de Calafell a la zona.

2. Notificar a la part interessada i al dept. de cadastre. 

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 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 

FFFFetsetsetsets    

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 situat al carrer Comtessa Castell de la Mota cantonada c. Estònia de Segur 
de Calafell, propietat de BURSA LANE, SL (exp. núm. OE 72/16). 

2. Neteja del solar situat al c. Colòmbia de Segur de Calafell, propietat de BANCO PRIMUS, 
SA (exp. núm. OE 73/16). 

3. Neteja del solar situat al c. De la Pau, de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. A. M. M. 
(exp. núm. OE 74/16). 

4. Neteja del solar situat al c. Colòmbia de Segur de Calafell, propietat del Sr. J. A. Ca. J. (exp. 
núm. OE 75/16). 

5. Neteja del solar situat al c. Petúnia de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de 
BANCO MARE NOSTRUM, SA (exp. núm. OE 76/16). 

6. Neteja del solar situat al c. Dàlia de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de OBAR, 
SA (exp. núm. OE 77/16). 

7. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Montpaó de la Urb. 
Calafell Park de Calafell, propietat del Sr. J. C. L. R. (exp. núm. OE 78/16). 

8. Neteja del solar situat al c. Mèxic cantonada c. Nicaragua de Segur de Calafell, 
propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 79/16). 

9. Neteja del solar i buidat i neteja de la piscina de la finca situada al c. Nicaragua de 
Segur de Calafell, propietat de RETAMA REAL ESTATE, SA (exp. núm. OE 80/16).

10. Neteja del solar situat al c. Sal cantonada c. Núria de Segur de Calafell, propietat de 
Sareb, SA (exp. núm. OE 81/16).  



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 situat al carrer Comtessa Castell de la Mota cantonada c. Estònia de Segur 
de Calafell, propietat de BURSA LANE, SL (exp. núm. OE 72/16). 

2. Neteja del solar situat al c. Colòmbia de Segur de Calafell, propietat de BANCO 
PRIMUS, SA (exp. núm. OE 73/16). 

3. Neteja del solar situat al c. De la Pau de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. A. M. M. 
(exp. núm. OE 74/16). 

4. Neteja del solar situat al c. Colòmbia de Segur de Calafell, propietat del Sr. J. A. C. J. (exp. 
núm. OE 75/16). 

5. Neteja del solar situat al c. Petúnia de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de 
BANCO MARE NOSTRUM, SA (exp. núm. OE 76/16). 

6. Neteja del solar situat al c. Dàlia de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de OBAR, 
SA (exp. núm. OE 77/16). 

7. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Montpaó de la Urb. 
Calafell Park de Calafell, propietat del Sr. J. C.s L. R. (exp. núm. OE 78/16). 

8. Neteja del solar situat al c. Mèxic cantonada c. Nicaragua de Segur de Calafell, 
propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 79/16).  



9. Neteja del solar i buidat i neteja de la piscina de la finca situada al c. Nicaragua de 
Segur de Calafell, propietat de RETAMA REAL ESTATE, SA (exp. núm. OE 80/16).

10. Neteja del solar situat al c. Sal cantonada c. Núria de Segur de Calafell, propietat de 
Sareb, SA (exp. núm. OE 81/16).  

2222....---- 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. 

3333....---- Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

2222....1111....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    
UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRR    UUUUNNNN    RRRREEEEOOOOMMMMPPPPLLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    TTTTEEEERRRRRRRREEEESSSS    EEEENNNN    PPPPAAAARRRRTTTT    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEE    IIII    EEEENNNN    PPPPAAAARRRRTTTT    
IIIILLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAATTTTBBBBLLLLEEEE    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAATTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    DDDDÀÀÀÀLLLLIIIIAAAA DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    VVVVAAAALLLLLLLLDDDDEEEEMMMMAAAARRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    
((((RRRRLLLL    11110000////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 18 de maig de 2016, l’inspector d’obres municipal va realitzar inspecció a la finca situada al 
c. Dàlia de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. L. V. O. deixant constància que 
s’han executat uns treballs consistents en:

o Abocament de terres per tal de reomplir la part baixa del solar per deixar-lo a nivell de carrer.
El nivell de reompliment de terres en la zona més desfavorables és de 1,5m i la superfície del
mateix és de 25 x 20m (500m2). Així mateix per l’accés dels camions, s’ha malmès la vorera
en una longitud de 8 m lineals aproximadament.

En data 7 de juny de 2016, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que consta incorporat a 
l’expedient administratiu, per la realització d’una infracció en part legalitzable i en part no 
legalitzable detallada en l’esmentat l’informe que s’incorpora a l’expedient i s’adjunta com annex 1.  

S’ha incorporat aquest expedient (annex 2), informe  de l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 13 de juliol de 2016.  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



ho fa, l’òrgan competent en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden 
ordenar les mesures següents: 

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

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

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

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als

usos il·legals de l’immoble de què es tracti.
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

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

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

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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....---- Iniciar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, un procediment de restauració 
de la legalitat urbanística contra la part interessada, el Sr. L.  V. O. propietari de la finca al 
carrer Dàlia de la Urb. Valldemar de Calafell per haver executat unes obres, sense llicència 
d’obres, en part no legalitzables i en part legalitzables, consistents en: 



o Abocament de terres per tal de reomplir la part baixa del solar per deixar-lo a nivell de carrer.
El nivell de reompliment de terres en la zona més desfavorables és de 1,5m i la superfície del
mateix és de 25 x 20m (500m2). Així mateix per l’accés dels camions, s’ha malmès la vorera
en una longitud de 8 m lineals aproximadament.

2222....---- Manifestar, a l’interessat identificat en l’apartat primer d’aquesta resolució, que en cas que es 
ratifiqui la procedència de tramitar el procediment de restauració de la legalitzat urbanística es 
requerirà la retirada de les terres que excedeiexen l’alçada màxima permesa d’1 m, en una 
superfície de 200m2 així com la reparació del tram de vorera malmès d’una superfície aproximada 
de 8m2 

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

4444....---- Advertir a les persones interessades que si es constatés l’incompliment de l’ordre de suspensió 
continguda a l’apartat segon d’aquesta resolució, aquest incompliment es comunicarà al Ministeri 
Fiscal a l’efecte d’exigir les responsabilitats d’ordre penal què hagués pogut incórrer la interessada 
d’acord amb el que disposa l’article 556 del Codi Penal per un delicte de desobediència greu a 
l’autoritat. 

5555....---- Advertir a les  interessades que si es constata l’incompliment de l’ordre de suspensió de les 
obres o actuacions de referència o d’alguna de les mesures provisionals adoptades, es podran 
imposar multes coercitives per una quantia de 300.- a 3.000.- euros, a l’empara del que estableix 
l’article 225 TRLU. 

6666....---- Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé Osés, com a 
secretària, del present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 
112.2 del RPLU.    

7777....---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

8888....---- Notificar aquesta resolució als interessats i altres organismes afectats. 

2222....1111....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22225555////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 
Expedient: 25/2016  
Titular: J. G. S. 
Emplaçament: CR FARIGOLA 43882 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 31/05/2016 el Sr. J. G. S.  sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per realitzar les obres consistents a la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA al c/Farigola de Segur 
de Calafell, amb la referència cadastral núm. XXX.



Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. 
SANTIAGO ARNO SARDA, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 27/05/2016, amb 
núm. 16-01482, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. Santiago Arno Sardà. 

2.2.2.2. En data 4 de juliol de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

“És“És“És“És    procedent concedir la llicprocedent concedir la llicprocedent concedir la llicprocedent concedir la llicèèèènciancianciancia d’acord amb la legislació urbanística, compleix la normativa 
del POUM de Calafell a la zona. 

CondicionamentsCondicionamentsCondicionamentsCondicionaments    
1. El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram.

2. En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó T-2.”

3.3.3.3. En data 5 de juliol de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 
entre el dia 1 i 10 de setembre: 
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, 
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 



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

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

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

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

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



21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o 
la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment 
queda obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes 
que s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia 
edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds. 

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

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

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

9999. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegacions a la Junta de Govern
Local.

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



1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. J. G. S.  llicència 
urbanística d’obra major per realitzar CONSTRUCCIÓ DE PISCINA c/ Farigola de Segur de Calafell, 
d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

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

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

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

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 
750,00 euros.

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

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

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

2222....1111....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC....    MMMMÈÈÈÈDDDDOOOOLLLL,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    2222////11115555))))       

FFFFeeeettttssss 

En data 23 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va acordar iniciar 
expedient de restauració de la legalitat urbanística núm. RL 02/15, contra la Sra. A. C. M. D. i 
el Sr. I. C. M., per haver executat unes obres sense disposar de llicència d’obres o comunicació 
prèvia, al c. Mèdol de la urb. Segur de Dalt de Calafell. 



Vist l’informe emès per l’inspector municipal, de data 10 de juliol de 2016, en el que manifesta 
que: 

“Es realitza la inspecció i es comprova que en data d’avui s’han dut a terme les actuacions per 
tal de restablir la legalitzat urbanística segons expedient RL 2/15 mitjançant Decret núm. 
2015/248 de data 28 de gener de 2015. Així mateix consultat el Registre d’aquest 
Ajuntament, s’ha pogut comprovar que en data d’avui, 11 de juliol de 2016, s’ha atorgat 
llicència per a la legalització de les mateixes al expedient d’obres de nova planta ONP 26/2016 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016.”  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els Antecedents i els Fonaments de dret exposats i en ús de les facultats conferides per la 
legislació urbanística i de règim local i pel Decret núm. 2666/2015 de 22 de juliol 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....----    Procedir a l’arxiu de l’expedient de restabliment de la legalitat urbanística núm. RL 02/15, iniciat 
per acord de Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2015, contra la Sra. A. C. M. D. i el Sr. I. 
C. M., per haver-se legalitzat les obres executades sense llicència mitjançant llicència d’obres de 
nova planta ONP 26/2016. 

2222....----    Sol·licitar al Registre de la Propietat de Calafell la cancel·lació de la nota marginal practicada en 
el volum 1234, llibre 1003 de l’Ajuntament de Calafell al foli 183, finca 15.113, clau IDUFIR 
43025000133454, anotació lletra B. 

3333....----    Notificar la present resolució als interessats. 

4444.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en 
el termini d´un mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei 
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent, d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

2222....1111....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    
FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    EEEENNNNRRRRIIIICCCC    MMMMOOOORRRREEEERRRRAAAA,,,,     DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS    RRRROOOOMMMMEEEEUUUU    ((((EEEEXXXXPPPP....NNNNÚÚÚÚMMMM....    RRRRLLLL    7777////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 5 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va iniciar 
contra el Sr. F. G. N. i la Sra. M. J. M. M. procediment de 



restauració de la legalitat urbanística, RL 7/15, per l’execució d’obres no legalitzables a la finca del 
carrer Enric Morera de la urbanització Mas Romeu de Calafell, consistents en: 

• Construcció d’una estructura en planta baixa de superfície construïda aproximada de
8,5x5,50 m (46,75 m2), d’alçada 3,5 m, amb fonaments, pilars i jàsseres de formigó armat,
forjat horitzontal de biguetes prefabricades de formigó i revoltons decoratius ceràmics.  La
construcció s’està realitzant just per sobre d’una antiga caseta d’obra existent a la parcel·la,
fent d’envol vent la nova construcció respecte la construcció preexistent.  La construcció es
troba adossada pel costat esquerra al límit de propietat de la finca veïna, ocupant la zona
lliure d’edificació respecte els llindars, i segons les comprovacions realitzades es possible que
envaeixi parcialment la finca veïna. Així mateix s’està construint una caseta en planta baixa
de parets d’obra i blocs de formigó, amb pilars de formigó armat i sostre de biguetes
prefabricades i formigó armat, de 7,5 x 3,0 m (22,50 m2), i alçada 2,0 m, adossada pel
costat dret a la finca veïna i pel davant al carrer.  També s’està fent la tanca de la parcel·la
respecte a carrer, amb paret de blocs de formigó, en una longitud de 8,0 m i una alçada
1,80 m, amb dues portalades d’entrada de pilars de formigó armat i llindes de formigó i
totxo ceràmic.

En data 30 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va ordenar al  Sr. F. G. N. i la Sra. M. J. 
M. M. en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució, l’enderroc de les obres 
esmentades. 

En data 2 de juny de 2016 el Sr. F. G. N. ha presentar escrit (RE núm. 19698), sol·licitant 
l’ajornament de l’ordre d’enderroc atès que les obres podrien ser legalitzables en el  cas que s’acabi 
urbanitzant el carrer. 

En data 7 de juliol de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, incorporat a l’expedient 
i adjunt a la present resolució com annex 1, pel qual proposa suspendre temporalment l’expedient 
de protecció de la legalitat urbanística objecte d’aquesta resolució, fins que no es resolgui 
l’expedient urbanístic de les obres d’urbanització del carrer Enric Morera. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administració Comú. 

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....---- Suspendre l’expedient de restauració de la legalitat urbanística RL 7/15 iniciat contra els Srs. F. 
G. N. i  M. J. M. M., per l’execució d’obres no legalitzables a la finca del carrer Enric Morera de la 
urbanització Mas Romeu de Calafell fins la resolució de l’expedient urbanístic de les obres 
d’urbanització de l’esmentat carrer. 

2222....---- Advertir als interessats que, una vegada resolt l’expedient d’urbanització del carrer, els serveis 
tècnics hauran de revisar el present expedient de restauració i determinar si, totes o part, de les 
obres són legalitzables o il·legalitzables i, en conseqüència, ordenar a la interessada els tràmits de 
legalització o enderroc, previstos al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 

3333....---- Notificar la present resolució a les persones interessades. 



4444....----    Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs 

2222....1111....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    
UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    IIIILLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAALLLL    CCCC....    JJJJOOOOAAAAQQQQUUUUIIIIMMMM    DDDDOOOOMMMMÈÈÈÈNNNNEEEECCCCHHHH    CCCCAAAASSSSTTTTEEEELLLL,,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    
CCCCOOOOMMMMAAAAFFFFAAAARRRREEEELLLLLLLLAAAA    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    11111111////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

S’han executat unes obres a l’immoble situat al carrer Joaquim Domènech Castel cantonada c. 
Josep Lluís de la Rosa de la Urb. Comafarella de Calafell, propietat dels Srs. A. M. G. i M. S. A. 
S., sense disposar de llicència d’obres i essent manifestament il·legalitzables, consistents en: 

“Construcció d’un cobert en planta baixa d’estructura metàl·lica i coberta de teules, de 

superfície 3,2 x 6 m (19,20 m2), en la part davantera de la finca respecte el carrer Josep 

Lluís de la Rosa i contigu a vial i a la finca veïna.” 

Així consta de l’informe-denúncia de l’inspector d’obres, de data 11 de febrer de 2016, incorporat 
a l’expedient.  
En data 28 de juny de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que s’adjunta a 

aquesta resolució com ANNEX 1 i que consta incorporat a l’expedient pel que proposa: 

1. Incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística contra els Srs. A. M. G. i 
M. S. A. S. propietaris de la finca i promotors de les obres, per una infracció 
urbanística no legalitzable.

2. Ordenar com a mesures provisionals les següents:

- El desmuntatge i retirada de la totalitat del cobert realitzat. 

En data 14 de juliol de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell 
ha emès l’informe que s’adjunta a aquesta resolució com ANNEX 2 i que consta incorporat a 
l’expedient en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

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

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

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als

usos il·legals de l’immoble de què es tracti. 
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

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

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

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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra els Srs. A. M. G. i 
M. S. A. S. per haver executat a l’immoble situat al carrer Joaquim 



Domènech Castel cantonada c. Josep Lluís de la Rosa de la Urb. Comafarella de Calafell obres 
sense disposar de llicència d’obres i essent manifestament il·legal·litzables consistents en: 

“Construcció d’un cobert en planta baixa d’estructura metàl·lica i coberta de teules, de 

superfície 3,2 x 6 m (19,20 m2), en la part davantera de la finca respecte el carrer Josep 

Lluís de la Rosa i contigu a vial i a la finca veïna.” 

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

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

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

5.5.5.5.----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZATIUS DINS DEL SERVEI DE LA PCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZATIUS DINS DEL SERVEI DE LA PCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZATIUS DINS DEL SERVEI DE LA PCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZATIUS DINS DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, OLICIA LOCAL, OLICIA LOCAL, OLICIA LOCAL, 
SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA 
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    

1. Per acord de Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2016, es va acordar, entre d’altres 
punts, 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 Ángel Holgado Polo, pel termini d’un any prorrogable fins a dos anys, amb data 
d’efectes de l’1 de juliol 2016, condicionat a l’obtenció del resultat d’apte a la revisió mèdica 
prèvia. Dels resultats mèdics va resultar apte.

2. El 31 d’octubre de 2012 es va adoptar en sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament, entre 
d’altres, l’aprovació de l’annex III – Condicions específiques de la Policia Local- de l’actual 
Pacte Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, publicat al BOPT 
número 26, de 31 de gener de 2013.

3. El 27 de juny de 2016 el sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell emet informe 
on comunica que, atès el nomenament de l’agent À. H. P. com a caporal en 



comissió de serveis, a partir de l’1 de juliol de 2016, a la Unitat de Seguretat Ciutadana, es 
deixi sense efecte l’abonament del complement de la Unitat especialitzada de Trànsit que 
percep aquest agent a partir d’aquesta data. 

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 254/2016/RH/CG, de data 7 de
juliol de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, pel que fa a les retribucions complementàries.

2. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.

3. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

5. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

6. Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

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

8. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, l’article 4 d’organització i funcionament el qual estableix “... l’organització de
les diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de la Policia
Local sota la superior autoritat de l’Alcaldia”, i l’article 17, pel que fa a les retribucions
complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local.

9. 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.

10. 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. Deixar de percebre el complement de trànsit que actualment se li abona a l’agent A.
H. P., per la seva adscripció en comissió de serveis, com a caporal, a la Unitat de 
Seguretat Ciutadana d’aquesta Policia Local, amb efectes retroactius de l’1 de juliol de 2016.



2. Donar compte a la part interessada, als departaments de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipal, a les seccions sindicals, a la Junta
de Personal i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu coneixement.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.    

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

Aprovació d’introducció de variacions de nòmines al llistat provisional de JUNY de 2016. 

FetsFetsFetsFets 

1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de 
juny, s'ha comprovat l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de 
juny de 2016. Les diferències en els imports del llistat provisional del mes de juny són amb 
motiu de diferències corresponents a Incapacitats Temporals (IT), per presentació de partes de 
baixa mèdica una vegada feta la transferència corresponent.

2. Per acord de Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016, s’acorda concedir a 
l’empleada, senyora A. Á. P., amb categoria d’auxiliar administrativa, adscrita al Departament 
de la Policia Local d’aquesta Corporació, la reducció de la seva jornada de treball en un 
13,34%, amb la disminució proporcional de les seves retribucions, treballant un 86,66% de la 
jornada laboral ordinària, amb data d’efectes retroactius del dia 27 de juny i fins al 29 de juliol 
de 2016.

3. Atès que de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat 
provisional de juny de 2016 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta: 

CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. JUNYPROV. JUNYPROV. JUNYPROV. JUNY    
VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / 
altes fóra nòminaaltes fóra nòminaaltes fóra nòminaaltes fóra nòmina    DEFINITIU JUNYDEFINITIU JUNYDEFINITIU JUNYDEFINITIU JUNY    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    680.938,31 680.938,31 680.938,31 

IRPFIRPFIRPFIRPF    -113.123,20
-

113.123,20 -113.123,20

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -41.687,70 -6,42 -41.694,12 -41.694,12

Altres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccions    -11.827,69 6,42 -11.821,27 -11.821,27

NETNETNETNET    514.297,41 514.297,41 514.297,41 

Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    205.547,80 -83,87 205.463,93 205.463,93 

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 263 de data 13 de juliol  de 2016.

FonamentFonamentFonamentFonamentssss    de dretde dretde dretde dret    



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

2. 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.

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

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

1. Aprovar la introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de juny de
2016, amb les conseqüents modificacions, segons detall de la part expositiva i l’annex que
s’adjunta a aquesta Resolució, i aplicar-les a la nòmina del mes de juliol de 2016 dels
treballadors pertinents.

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, TRAORDINARIS, TRAORDINARIS, TRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. L’article 19 i DA 10ª de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 
estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic experimentaran un 
increment de l’1% per aquest any.

2. Atès que per error d’omissió no es va aplicar l’1% al concepte d’assistències i dietes,  durant 
els mesos de gener a juny de 2016 inclosos, efectuades i abonades pel personal adscrit al 
departament de Policia Local.

3. Atès que a resulta dels càlculs realitzats les quanties pendents d’abonar en concepte 
d’assistències a judicis i dietes , amb l’increment de l’1%, durant el període de gener a juny de 
2016, ambdós inclosos. 



4. El 5 de juliol de 2016 i registre 16001337, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que
queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal
adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes de juny de 2016.

5. El 05 de juliol de 2016 i registre 16001349, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell,  amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que
queda adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els
serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes de juny de 2016, pel
personal adscrit al departament de Policia Local. 

6. Atès que del conjunt d’aquests informes resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò
que disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    2222777744447777,,,,88887777    4444222299990000,,,,44448888    1111888855558888,,,,44440000    333322229999,,,,55552222    333366663333,,,,66660000    2222000055550000,,,,33330000    11111111666644440000,,,,11117777    

7. Vist l’informe núm. 260/2016/RH/CG, de data 12 de juliol de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

8. L’11 de juliol de 2016, la Intervenció Municipal emet informes número 706 i 707, sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquestes despeses.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les
retribucions complementàries.



 

 

2. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública. 

 
3. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local. 
 

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 

5. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
 

6. Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 

7. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i 
concretament, els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les 
assistències als Jutjats; article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes 
organitzatives del servei de Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i 
complement de torn de cap de setmana, i article 8.7, pel que fa a l’abonament pel torn de nit 
de Cap d’Any (31 de desembre) i Nit de Nadal (24 de desembre). 
 

8. Article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA). 
    
9. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la 

LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya. 
 

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. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en 

horari nocturn i caps de setmana, així com les assistències de caràcter judicial, les dietes i 
quilometratges, segons consten en la part dels antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes 
de JULIOL de 2016.  

 
2. Aprovar l’abonament  de l’1% de l’increment als conceptes de dietes i assistències no efectuat 

durant els mesos de gener a juny de 2016, i la seva regularització en la nòmina del mes de juliol de 
2016. 

 
 
3. Donar compte al Cap de la Policia Local, als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos 

Humans, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a l’Assessoria Integral 
Grup Vandellós, S.L, per al seu coneixement. 

 



 

 

 
2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT A ROR MATERIAL DETECTAT A ROR MATERIAL DETECTAT A ROR MATERIAL DETECTAT A 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JULIOL DE 2016, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JULIOL DE 2016, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JULIOL DE 2016, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE JULIOL DE 2016, DE 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER DUR A TERME EL PROGRAMA C, CASA D’OFICIS, DEL CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER DUR A TERME EL PROGRAMA C, CASA D’OFICIS, DEL CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER DUR A TERME EL PROGRAMA C, CASA D’OFICIS, DEL CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER DUR A TERME EL PROGRAMA C, CASA D’OFICIS, DEL 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015       
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. L’11 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, contractar 

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

2. Atès que s’ha detectat un error en la data d’inici de la contractació, ja que on diu “1 de juliol 
de 2016” ha de dir “12 de juliol de 2016”.  

 
Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret     
 
1. Article 105.2 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual les Administracions públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents en el seus actes. 

 
2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les 
atribucions de l’Alcalde. 
 

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

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

    
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda: 
 
 
1. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016, de contractació de 

la senyora Sílvia García Pros com a docent de formació complementària, dins del Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
barris 2015, Programa C, en el sentit que es modifica la data de finalització de la contractació, 
que on diu “1 de juliol de 2016” ha de dir “12 de juliol de 2016”. 

 
2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, de 

Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i informar a la gestoria encarregada 



dels assumptes de personal i al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals pel seu coneixement 
i als efectes escaients. 

2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A 
DIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTADIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTADIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTADIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA TS DURANT LA TS DURANT LA TS DURANT LA 
JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2016.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2016.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2016.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 27 de juny de 2016 la secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell emet informe, que
queda unit a l’expedient, proposant que es concedeixi l’import brut de 250,00€  a les
empleades que es detallen, en concepte d’indemnitzacions pels serveis prestats durant la
jornada de votació de les eleccions generals 2016.

� M. B. A.
�   M. A. M.
� A. N. M.

2. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm 253 de data 06 de juliol de 2016 , que
queda unit a l’expedient.

3. Vist els informes número 694,695,696 emesos  per la intervenció Municipal per fer front a
aquesta despesa.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. 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.

2. 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.

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

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

1. Aprovar l’abonament a la nòmina de juliol de 2016 d’un complement extraordinari per import de
250,00€ bruts per persona al personal que es detalla, pel servei prestat durant la jornada de
votació a les eleccions generals de 2016.

� M. B. A.
� M. A. M. 
� A. N. M.



2. Donar compte als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos Humans, per al seu
coneixement.

2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UN EMPLEAT AL DEPARTAMENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UN EMPLEAT AL DEPARTAMENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UN EMPLEAT AL DEPARTAMENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UN EMPLEAT AL DEPARTAMENT 
D’ESPORTSD’ESPORTSD’ESPORTSD’ESPORTS       

FetsFetsFetsFets    

1. El 8 de juliol de 2016 el tècnic d’esports emet informe en el qual manifesta que actualment el 
Departament d’Esports es troba amb una manca de personal per les baixes per incapacitat 
temporal de dos operaris d’esports, i pel fet de les vacances que es duen a terme, el que 
provoca que els serveis que es puguin cobrir siguin de mínims, afirmant que ens els propers 
mesos no es podrà comptar amb quatre dels operaris, el que dificulta molt les tasques de 
consergeria que s’hagin de fer i el manteniment a fer al conjunt de les instal·lacions esportives, 
i es proposa que, havent acord amb les regidories corresponents, s’adscrigui de forma temporal 
a l’operari adscrit al Departament de Via Pública, en concret, al dipòsit municipal, senyor J. B. 
C. al Departament d’Esports per poder cobrir les necessitats dels serveis i fins a la regularització 
per la incorporació del personal en situació de baixa per malaltia.

2. En l’actualitat, l’esmentat empleat es troba adscrit al Dipòsit Municipal dins del Departament 
de Via Pública, mitjançant un contracte laboral d’interinitat cobrint un lloc de treball d’oficial 
primera.

3. Atès que aquest canvi temporal no comporta cap increment de despesa, no és preceptiu 
l’emissió del corresponent informe de la Intervenció municipal sobre existència de consignació 
pressupostària.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0266/2016/RH/CG, de 14 de juliol de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016, el qual disposa que durant l’any 2016 no es contractarà personal temporal ni es
nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels
servicis públics essencials.

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

4. Articles 37 i 72 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP),  en
quant a l’estructuració dels recursos humans, i la potestat d’autoorganització de l’administració
pública.



5. Article 73.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que estableix que:
”Les administracions públiques poden assignar al seu personal funcions, tasques o
responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que acompleixin sempre que
resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho
justifiquin sense minva en les retribucions”.

6. Article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la refosa de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, en quant parla de la classificació professional i de la
polivalència funcional dins d’un mateix grup.

7. Article 39 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el qual estableix la mobilitat funcional com la facultat de
l'empresari d'encomanar unilateralment al treballador, sense el seu previ consentiment, la
realització de tasques diferents a les que corresponen al grup professional que té reconegut o
al lloc de treball que ocupa , amb l'objecte d'adaptar el contingut de la prestació a les
necessitats organitzatives de l'empresa.

8. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

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

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

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

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

AQUEST ASSUMPTE QUEDA SOBRE LA TAULA 

2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. 2.2.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS 
D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.        

FetsFetsFetsFets    



1. El decret d’alcaldia núm. 2674, de data 23 de juny de 2015, resol designar al sergent de la policia 
local, senyor Ll. B. G. com a cap accidental de la Policia Local de Calafell, en cas d’absència 
del Cap del cos de la policia local per vacances, malaltia o altres permisos, i que seran informats 
oportunament pel cap de la policia local.

2. En data 27 de maig de 2016, l’Inspector Cap de la Policia Local, emet escrit en el que informa que 
el senyor Ll. B. exercirà les funcions de Cap accidental de la Policia Local, a partir del 03 de juny 
de 2016 i fins la reincorporació de l’Inspector en Cap, de baixa per intervenció quirúrgica a data 
d’avui.

3. Vist l’informe núm. 247 de data 05 de juliol de 2016  emès per la directora de Recursos Humans, 
que queda unit  a l’expedient.

4. Vist l’informe núm. 692/2016 emès per la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació 
pressupostària. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de productivitat
del personal al servei de les entitats locals.

2. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les
retribucions complementàries.

3. Article 23.3.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública, actualment en vigor, el qual permet l’abonament d’un complement de productivitat
per retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb  la que el
funcionari desenvolupi la seva feina.

4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell (BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les retribucions
en cas de treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la diferència del
complement destí i complement específic que percebi la persona que substitueix.

5. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.

6. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, la qual
permet l’abonament d’un complement de productivitat quan obeeixi al que es disposa.

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

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

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



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

1. Aprovar l’abonament en la nòmina del mes de juliol de 2016, de la quantitat de 588,97€ brut,
corresponent a la diferència del complement destí i complement específic percebuda entre del
cap de la Policia Local i el sergent, donat que ambdós per les seves funcions de comandament
se’ls abona un complement amb les mateixes quanties,  per les funcions exercides durant els
dies del 03 de juny fins el 30 de juny de 2016, ambdós inclosos, sempre que existeixi la
deguda consignació pressupostària.

2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè d’empresa,
a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

2.2.8. 2.2.8. 2.2.8. 2.2.8. PROPOSTA SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 2016 PROPOSTA SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 2016 PROPOSTA SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 2016 PROPOSTA SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 2016 
SEGONS MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 17.5 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECIFIQUES SEGONS MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 17.5 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECIFIQUES SEGONS MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 17.5 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECIFIQUES SEGONS MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 17.5 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECIFIQUES 
DE LA DE LA DE LA DE LA POLICIA LOCAL.POLICIA LOCAL.POLICIA LOCAL.POLICIA LOCAL.       

FFFFetsetsetsets    

1. El 31 d’octubre de 2012 per acord de Ple es va aprovar l’annex III de les Condicions
específiques de la Policia Local de l’actual Pacte  Socioeconòmic del personal funcionari al
servei de l’Ajuntament de Calafell.

2. El 31 de gener de 2013 es va publicar en el BOPT número 26, Resolució de 21 de gener de
2013 de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a
Tarragona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del pacte
socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Calafell que incorpora
l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local, per als anys 2013-2014 (codi de
conveni núm. 43001572131997).

3. Vist el que disposava el darrer paràgraf de l’article 17.5  de l’esmentat acord pel que fa a les
retribucions complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local, i
concretament, complement de treball a torns de rotació 24 hores, pel que fa a les situacions
de baixa per malaltia comuna o accident no laboral. Literalment disposava:

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica”. 

4. El 9 de febrer de 2016 es va reunir la Comissió sectorial de la Policia local de Calafell per tal de
tractar, entre d’altres temes, sobre la modificació de l’article 17.5 de l’Annex III de les
condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. Concretament es va
acordar modificar el darrer paràgraf d’aquest punt en el sentit de què en situacions de baixa
per malaltia comuna o accident no laboral en situacions d’hospitalització, intervenció
quirúrgica, processos oncològics, processos d’incapacitat de les empleades públiques
embarassades o processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de
gènere, no es reduís aquest complement en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa
mèdica.



5. El  7 de març de 2016 per acord de Ple es va acordar, entre d’altres punts, que el darrer
apartat de l’article 17.5 del mencionat Annex III de les condicions específiques de la Policia
local de Calafell fos modificat amb el següent redactat, i amb efectes a partir de la seva
publicació en el BOPT:

“... 
En situacions de baixa per malaltia comuna o accident no laboral aquest complement es 
reduirà en el 50% a partir del dia 21 de la data de baixa mèdica, a excepció de què aquestes 
situacions d’incapacitat temporal derivin dels supòsits d’excepció següents: 

- Hospitalització
- Intervenció quirúrgica
- Malaltia greu o molt greu
- Malaltia contagiosa
- Processos oncològics
- Per processos d’incapacitat de les empleades públiques embarassades
- Per processos d’incapacitat del personal víctima de situacions de violència de gènere”.

6. El 26 de maig de 2016 es va publicar en el BOPT número 100, resolució  de 13 de maig de
2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l’article
17.5 de l’annex III del Pacte socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament
de Calafell per als anys 2013-2014 que incorpora les condicions específiques de la Policia
Local, (codi de conveni núm. 43001572131997).

7. A resultes d’aquesta modificació cal regularitzar del dia 27 al 30 de maig, la nòmina del mes
de maig del següent empleat,  ja que se li va descomptar el 100% del complement de treball
a torns de rotació 24 hores corresponent al 30 dies.

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    
BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA 
MÈDICAMÈDICAMÈDICAMÈDICA    COBRATCOBRATCOBRATCOBRAT    CORRECTECORRECTECORRECTECORRECTE    DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA    

A. C. F.
4 DIES 
AFECTACIO 08/04/2016 251,24 284,74 33,50 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L'article 33, 34, 36,3, 37 i 38.6, i 39,4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.

2. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

3. 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.

4. Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals.

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

6. Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.



7. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat.

8. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en quant a les competències del Ple.

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

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

1. Aprovar la regularització en la nòmina del mes de maig de 2016, i abonar l’import brut de 
33,50€ en concepte de complement de treball a torns de rotació 24 hores, al senyor A. C. F., 
en la nòmina del mes de juliol de  2016.

2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè d’empresa, 
a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria 
encarregada dels assumptes de personal. 

2.2.9. 2.2.9. 2.2.9. 2.2.9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE JULIOL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE JULIOL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE JULIOL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE JULIOL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT 
REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.FELL.FELL.FELL.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 14 de desembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
número 287, el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell,
aprovat inicialment per acord de Ple de data 31 d’octubre de 2012, i elevat a definitiu en data 12 
de desembre de 2012. 

2. Atès que l’objecte d’aquest Reglament és, d’acord amb el seu article 1, establir els principis i les
normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les
empleats/empleades públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Vist el que disposa l’article 3 pel que fa als objectius específics, i concretament, pel que fa als
objectius mínims, el qual estableix que aquests són incentivar el compliment de la jornada i
l’assistència al lloc de treball. 

4. Vist l’article 9 el qual acorda l’abonament d’un complement de productivitat anual i un
complement de productivitat mensual al personal que, en aquest darrer cas, assoleixi els requisits
i objectius mínims establerts en el seu article 3, sens perjudici de les minoracions que li puguin 
correspondre. 

5. Vist el procediment establert en el Capítol III de l’esmentat Reglament per a l’abonament d’aquest
complement de productivitat mensual.



6. Vist el que disposa la Disposició Transitòria Primera del citat Reglament on estableix que “El
personal que actualment se li abona un complement de productivitat mensual se li remunerarà
en la mateixa quantia, sempre que compleixi els objectius i condicions establerts per aquest 
Reglament”. 

7. Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

8. Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

9. Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a
l’efecte i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de 
minoració que s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament. 

10. Atès que el departament de Recursos Humans emet els informes respecte al compliment de la
jornada i l’assistència mensual del personal de l’Ajuntament de Calafell que fitxa amb els
terminals de marcatges.

11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment
de la jornada i assistència del mes de JUNY de 2016 per tal d’abonar el complement de
productivitat en la nòmina del mes de JULIOL de 2016, han estat assolits d’acord amb el que
estableix l’article 3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament
de Calafell.

12. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 243/2016,  que queda unit a
l’expedient.

13. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.

14. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    PRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIV    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    44445555....888833338888,,,,44441111    

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Article 105.a) de la Constitució Espanyola.
2. Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les

Bases de Règim Local.

3. Articles 51, 52, 62.2, 86 i 127 a 133 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.



 

 

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 

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

 
6. Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, 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. 
 

7. Article 22 i 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, que determinen que les retribucions complementàries són les que retribueixen, 
entre d’altres elements, l’assoliment, el rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da. 
 

8. Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions 
dels funcionaris de l’administració local. Concretament, l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de 
25 d'abril, estableix que el complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial 
rendiment, l'activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva 
feina, és a dir, té caràcter de incentiu eminentment personal. 

 
9. Article 103 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  
 

10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de Personal al servei dels ens locals. 
 

11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat 
en el BOPT de data 04.04.2011, número 17. 
 

12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de 
productivitat. 

 
13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12).  
 
14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 

Calafell, publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37. 
 
15. Article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 del Conveni 

Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell estableixen, referint-se al 
complement de productivitat, que la determinació dels criteris, indicadors, objectius i 
procediments que serveixin per mesurar el rendiment del personal, als efectes de l’aplicació del 
complement de productivitat, així com en el seu cas, la pèrdua d’aquest, s’acordarà mitjançant 
l’elaboració d’un reglament, acordat per una comissió paritària mixta. 
 

16. Article 172.5 del Decret 214/1990, sobre la competència d’Alcaldia per l’assignació 
individualitzada del complement de productivitat. 
 

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

 
18. 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. 



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

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

1. Aprovar els imports i l’abonament  del complement de productivitat mensual del mes de
JULIOL de 2016, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de JUNY de 2016, al
personal i amb les quanties que tot seguit es relacionen, per complir els requisits establerts en
el Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint en compte
que les incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat,
paternitat, llicència per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar
l’import total a percebre.

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    PRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIVPRODUCTIV    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    44445555....888833338888,,,,44441111    



2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la
Intervenció Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal per al seu coneixement i efectes oportuns.

2.2.10. 2.2.10. 2.2.10. 2.2.10. PROPOSTA D'OBERTURA D'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ RESERVADA AL PROPOSTA D'OBERTURA D'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ RESERVADA AL PROPOSTA D'OBERTURA D'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ RESERVADA AL PROPOSTA D'OBERTURA D'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ RESERVADA AL 
DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCALDEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCALDEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCALDEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL    

Fets 

1. El 13 de juliol de 2016, l’Inspector en Cap de la Policia Local de Calafell, emet informe
sol·licitant es procedeixi a la incoació de procediment d’informació reservada pels fets 
ocorreguts el dia 23 de juny de 2016 a les 14:45 aproximadament, en base als següents fets, 
que poden ser constitutius de falta disciplinària:

El 5 de juliol de 2016 (RGE número 23461/2016) l’agent de la policia local, actualment en 
comissió de serveis com a caporal, senyor J. H. R. presenta escrit dirigit al Regidor de 
Seguretat Ciutadana en el qual es demana responsabilitat penal i/o administrativa a dos agents 
d’aquesta policia local com a conseqüència d’uns fets ocorreguts a Segur de Calafell en 
relació a una intervenció en el Bar “Guitarra” el dia 23 de juny de 2016, i denuncia manipulació 
en el programa informàtic de Gespol. El mateix escrit es presenta dirigit al Departament 
de la Policia local, segons informa aquesta, el 6 de juliol amb RGE número 2498/2016. Es 
dóna per reproduït l’escrit per formar part integrant d’aquest expedient.



A la vegada, per part dels agents senyor P. A. T. i senyora M. S. M., segons informa l’Inspector 
de la Policia local, demanen esclarir els fets del dia 23 de juny de 2016 per una intervenció a 
Segur de Calafell, on entenen que hi ha hagut una mala gestió per part del caporal de servei 
del torn de tarda. 

2. Donat que de la informació de la que es disposa no es pot identificar amb seguretat a la
persona o persones responsables, i determinar la certesa i abast dels fets indicats.

3. Atès que en l’informe emès per part de l’Inspector d’aquesta Policia local es sol·licita designar
com a persona instructora la col·laboració del departament competent en matèria d’ordenació
i coordinació de les policies locals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0271/2016/RH/CG, de data 15 de juliol
de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 275. a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, que permet disposar amb caràcter previ a la incoació
d’un expedient disciplinari la realització d’una informació reservada.

2. Articles 13 i 14 del Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya, sobre inici
d’un procediment disciplinari i el caràcter facultatiu de l’òrgan competent d’iniciar diligències
preliminars amb caràcter d’informació reservada per aclarir els fets ocorreguts així com els
presumptes responsables, i la possibilitat de sol·licitar la col·laboració del departament
competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals de l’Administració de la
Generalitat i, amb la conformitat d’aquest, encarregar actuacions d’investigació al personal
que el dit departament designi.

3. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

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

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

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

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

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

1. Ordenar la incoació d’un expedient d’informació reservada per tal d’identificar, si s’escau, la
persona o persones responsables i poder determinar la certesa i abast dels fets ocorreguts el dia



23 de juny de 2016 en el Departament de Seguretat Ciutadana, segons es detalla en la part 
expositiva d’aquest acord. 

2. Sol·licitar la col·laboració a la Direcció General d'Administració de Seguretat mitjançant la
Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, per tal que, amb la conformitat
d’aquest, s’encarregui de les actuacions d’investigació el personal que el dit departament
designi, i sigui la persona encarregada per dur a terme la informació reservada d’aquest
expedient.

3. Notificar aquesta resolució al Departament de Seguretat Ciutadana i al Departament de
Recursos Humans, per al seu coneixement i als efectes escaients.

2.2.11. 2.2.11. 2.2.11. 2.2.11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA 
EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE JULIOL I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE JULIOL I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE JULIOL I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE JULIOL 
DE 2016. DE 2016. DE 2016. DE 2016.     

FetsFetsFetsFets    

1. El 16 de juny de 2016 la responsable de la Biblioteca, emet informe amb el vistiplau de la Regidora
de promoció Econòmica i Ensenyament,  proposant el contingut literal següent:

“...La Biblioteca Municipal Ventura Gassol de Calafell ofereix el servei d’aula d’estudi nocturn, que 
consisteix en allargar l’horari per oferir als estudiants un espai on poder estudiar en període 
d’exàmens.   

Aquest servei l’ha cobert aquest torn, comprès entre dilluns 30 de maig i el dimecres 15 de juny, 
per la treballadora de la biblioteca, Sra. C. G. E. i li ha suposat un adedicació de 30 hores. 

 Les 30 hores s’han distribuït en 13 dies de la següent manera: 

• 2 hores ( de 20 a 22h) els dies:  30 i 31 de maig i 1,2,6,7,8,9,13,14,i 15 de juny. 

• 4 hores ( de 16 a 20h) els dies: 3 i 10 de juny. 

2. Vist que una vegada realitzats els càlculs corresponents pels serveis prestats,  resulta :

NÚMNÚMNÚMNÚM----    HORASHORASHORASHORAS    
ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA 
NÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRER    

C. G. E. 
30 353,70€ 



3. El 28 de juny de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 242/2016/RH/CG, que
queda unit a l’expedient.

4. Atès que existeix consignació pressupostària de la Intervenció Municipal per fer front a aquesta
despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sobre la
legislació del personal laboral.

2. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

3. Article 36 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa al treball nocturn.

4. Article 28 del Conveni Col·lectiu prorrogat del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per
al període 2010-2012.

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

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

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

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

PRIMER.- Aprovar l’abonament a la nòmina de juliol de 2016 d’un complement extraordinari  a la 
empleada i amb l’ import que es detalla, per la realització de hores extraordinàries per tal de cobrir 
el servei d’aula d’estudi nocturn en la Biblioteca Municipal Ventura Gassol durant el període 
comprès entre el 130 de maig i el dimecres 15 de juny de 2016.  

NÚMNÚMNÚMNÚM----    HORASHORASHORASHORAS    
ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA 
NÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRER    

C. G. E. 30 353,70€ 



SEGON.- Donar compte a les persones interessades, al Departament de Cultura, als departament 
d'Intervenció i de Tresoreria, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a 
Assessoria Integral Grup Vandellós, S.L. 

2.2.12. 2.2.12. 2.2.12. 2.2.12. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UNA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UNA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UNA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UNA 
TREBALLADORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL D’AQUESTA CORPORACIÓ.TREBALLADORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL D’AQUESTA CORPORACIÓ.TREBALLADORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL D’AQUESTA CORPORACIÓ.TREBALLADORA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL D’AQUESTA CORPORACIÓ.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 4 de juliol de 2016, (RGE número: 23319), té entrada en aquesta Corporació instància de la 
treballadora senyora J. R. M. amb categoria de tècnica adscrita al departament de Treball 
d’aquesta Corporació, en règim de personal laboral, en què sol·licita gaudir dels quinze dies 
naturals per matrimoni, dins del període comprés des del 29 d’agost fins al 12 de setembre de 
2016.

2. El 8 de juliol de 2016, la regidora de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, informa 
favorablement a la petició de gaudir del permís durant el període sol·licitat per la treballadora.

3.  Juntament amb la instància acompanya còpia del llibre de família, en la qual es fa constar que la 
cerimònia es va celebrar en data 29 de gener de 2016.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0257/2016/RH/CG, de data 8 de juliol 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 51 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que estableix que la jornada de treball, permisos i
vacances del personal laboral s'estarà a allò que estableix al Capítol V i a allò que estableix a la
legislació laboral corresponent.

2. Article 37, apart.3, lletra a), Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, por el
que se aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, preveu què, el treballador,
previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, 15 dies naturals
en cas de matrimoni o parella de fet.

3. Article 21.3 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell el qual disposa, pel que fa a les llicències i permisos retribuïts que “... En tot cas, seran
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública
que reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del
present Conveni”.

4. Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya.



5. Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, la qual disposa
que: “1. El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions
estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o
convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de
l'inici de la convivència. 2. En el cas de les unions estables de parella, el desplegament
reglamentari d'aquesta llei ha d'establir mecanismes amb efectes equivalents als de permís.”

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

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

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

9. 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.

10. 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.

Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    

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

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

1. Concedir a la senyora J. R. M. personal laboral adscrit al Departament de Treball, amb 
categoria de tècnica, el permís per matrimoni de quinze dies naturals consecutius, pel 
període comprès del 29 d’agost al 12 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

2. Notificar aquest acord a la part interessada  i informar als departaments  de Treball i Recursos 
Humans. 

2.2.13. 2.2.13. 2.2.13. 2.2.13. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ D'EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILLS MENORS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ D'EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILLS MENORS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ D'EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILLS MENORS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ D'EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILLS MENORS 
DE TRES ANYS A UNA EMPLEADA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL D’AQUESTA DE TRES ANYS A UNA EMPLEADA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL D’AQUESTA DE TRES ANYS A UNA EMPLEADA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL D’AQUESTA DE TRES ANYS A UNA EMPLEADA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ. CORPORACIÓ. CORPORACIÓ. CORPORACIÓ.        



1. El 7 de juliol de 2016 (RGE núm: 23800), té entrada en aquesta Corporació instància de  la 
treballadora senyora S. M. M., amb categoria d’ educadora social, adscrita al departament 
de Benestar Social d’aquesta Corporació, en règim de personal laboral, en què sol·licita una 
excedència per cura del seu fill  amb efectes del 22 d’agost de 2016.

2. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data 29 de juliol de 2015, essent menor de tres 
anys.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 262/2016/RH/CG, de data 11 de juliol 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 24 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens
Locals.

2. Article 92 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual disposa
que les situacions del personal laboral es regirà per l’Estatut dels Treballadors i pels convenis
col·lectius que els sigui d’aplicació.

3. Article 15.6 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors el qual disposa que “els treballadors amb contractes
temporals i de durada determinada tenen els mateixos drets que els treballadors amb
contractes de durada indefinida, sense perjudici de les particularitats específiques de
cadascuna de les modalitats contractuals en matèria d’extinció del contracte i d’aquelles
expressament previstes a la llei en relació amb els contractes formatius. Quan correspongui en
consideració a la seva naturalesa, aquests drets han de ser reconeguts en les disposicions
legals i reglamentàries i en els convenis col·lectius de manera proporcional, en funció del
temps treballat. Quan un determinat dret o condició de treball estigui atribuït en les
disposicions legals o reglamentàries i en els convenis col·lectius en funció d’una antiguitat
prèvia del treballador, aquesta s’ha de computar segons els mateixos criteris per a tots els
treballadors, sigui quina sigui la seva modalitat de contractació.”

4. Article 22 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell on
diu que el personal laboral podrà ser declarat en situació d’excedència per tenir cura dels fills
per una durada no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, ja sigui per naturalesa o bé per
adopció, o en el supòsit d’acolliment tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la
data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El període durant el
qual el personal laboral es trobi en aquesta situació d’excedència serà computable a efectes
d’antiguitat, i durant aquest període tindrà dret a l’assistència a cursos de formació.

5. Article 3 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 el qual disposa que els drets i obligacions de la relació
laboral es regulen, entre d’altres, pels convenis col·lectius d’aplicació.

6. Article 46 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, pel que fa a les excedències per cura de fills.

7. Article 21.3 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell el qual disposa, pel que fa a les llicències i permisos retribuïts que “... En tot cas, seran
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública



que reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del 
present Conveni”. 

8. Disposició Addicional Primera i article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya.

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

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. La concessió d’una excedència per cura de fill menor de tres anys, a l’empleada senyora 
S. M. M. amb categoria d’educadora social, adscrita al departament de Qualitat de Vida 
d’aquesta Corporació, pel període comprés del 22 d’agost i fins el 29 de juliol de 2018, 
com a data màxima, ambdós inclosos.

2. Informar que la concessió d’aquesta excedència no representa en cap cas més drets dels que 
la seva pròpia condició com a personal laboral temporal estableix.

3. Advertir que si abans de la finalització del període d’excedència, l’esmentada empleada no 
sol·licita el reingrés al servei actiu, cessa automàticament en la seva relació laboral amb 
aquesta Corporació.

4. Causar baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb data d’efectes del 21 d’agost 
de 2016.

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

2222....2222....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    RRRREEEESSSSPPPPEEEECCCCTTTTEEEE    AAAA    LLLLAAAA    SSSSOOOOLLLL••••LLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD    DDDDEEEE    FFFFIIIINNNNAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’UUUUNNNNAAAA    RRRREEEEDDDDUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’UUUUNNNN    
TTTTEEEERRRRÇÇÇÇ    DDDDEEEE    JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    CCCCUUUURRRRAAAA    DDDDEEEE    FFFFIIIILLLLLLLLSSSS    DDDD’’’’UUUUNNNNAAAA    FFFFUUUUNNNNCCCCIIIIOOOONNNNÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRRAAAA    DDDD’’’’AAAAQQQQUUUUEEEESSSSTTTTAAAA    
CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ....        

FFFFeeeettttssss    

1. El 24 de setembre de 2012,  per Decret número 3824,  es va concedir a l’empleada A. N. 
M. amb categoria d’auxiliar administrativa, grup  C2, adscrita al departament d’Atenció al 
Ciutadà, en règim de personal funcionari, una reducció en un terç de la jornada



laboral amb dret a percebre el 80% de les seves retribucions, per tal de tenir cura del fill 
menor de 6 anys, amb efectes del 24 de setembre de 2012 i fins el dia  25 de gener de 2020, 
com a data límit el 24 d’agost de 2016.  

Quedant establir el següent horari: 
De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 hores. 
Jornada de tarda setmanal: 14:15 a 19:15 hores i  els dissabtes de 8:30 a 13:15 hores, 
quedant pendent un quart d'hora que es recuperarà al llarg de la  mateixa setmana i fent un 
total de 25 hores setmanals per conciliació de la vida familiar i ajustar-se a les necessitats del 
servei.    

2. El 7 de juliol de 2016, (RGE núm: 23715), té entrada en aquesta Corporació instància de la
senyora Anna Nicolau Martínez,  adscrita al departament d’ d’Atenció al Ciutadà, en règim de
personal funcionari de carrera, en què manifesta la seva voluntat de finalitzar la reducció d’un
terç de la seva jornada laboral,  passant a realitzar la totalitat de la jornada amb efectes del dia
1 d’agost de 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 258/2016/RH/CG, de 8 de juliol, i
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Article 16 del Pacte socioeconòmic del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de
Calafell el qual estableix, entre d’altres qüestions, que “seran d’aplicació directa qualsevol
precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració Pública que reguli per nous supòsits els
permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del present Pacte”.

3. Circular 6/2006 sobre determinats aspectes de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya.

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

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

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

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

8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor
Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la



matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació. 

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

1. Concedir el finiment de la reducció  del terç de jornada,  a l’empleada, senyora A. N. M.  
adscrita al departament d’ d’Atenció al Ciutadà, en règim de personal funcionari de carrera, 
amb efectes del dia 1 d’agost de 2016.

2. Donar compte d'aquest acord a la part interessada i als departaments d’Atenció al Ciutadà, 
d’Intervenció, Tresoreria, així com a les Seccions Sindicals, a la Junta de Personal i a la gestoria 
encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement i als efectes 
corresponents. 

2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL  DE L’APROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL  DE L’APROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL  DE L’APROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL  DE L’ACORD DE LA JUNTA DE CORD DE LA JUNTA DE CORD DE LA JUNTA DE CORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2016, D’APROVACIÓ DE FACTURACIÓ A GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2016, D’APROVACIÓ DE FACTURACIÓ A GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2016, D’APROVACIÓ DE FACTURACIÓ A GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2016, D’APROVACIÓ DE FACTURACIÓ A 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUAL’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUAL’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUAL’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA       

FetsFetsFetsFets 
1. El 13 de juny de 2016, la Junta de Govern Local adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació de la
facturació a l’Agència Catalana de les factures 3,4,5,6 i 7.

2. En l’esmentat acord existeix un error material, ja que el tipus d’IVA de la factura número 7 ha de
ser del 10% enlloc del 21%.

3. S’adjunta a l’expedient la factura número 7  amb el tipus d’IVA del 10%.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Es tracta d’una errada material i què, a l'emparament de l'art. 105 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, les administracions públiques poden rectificar en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques, 
existents en els seus actes. 

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: 

Primer,Primer,Primer,Primer,---- Rectificar l'errada material de l’acord de la Junta de Govern del 13 de juny de 2016 perquè 
l’import aprovat de la factura 7 sigui el següent: 

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

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

IMPORT € IMPORT € IMPORT € IMPORT € 
IVAIVAIVAIVA    

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



7 
Despeses indirectes. Despeses 

salarials personal 
5000014928 AF15000005 

41.997,25 
 4.199,73 46.196,98 

Segon,Segon,Segon,Segon,----    Donar trasllat d’aquest acord als departaments de tresoreria i intervenció de l’Ajuntament. 

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE 
LIMITADORLIMITADORLIMITADORLIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCAL....LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO        

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Requeriment limitador-enregistrador acústic 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     RL-019/2016        
Exp. ActivitatExp. ActivitatExp. ActivitatExp. Activitat        ACM-12/2016 
Titular: Titular: Titular: Titular:      M. B. F.
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: 
Emplaçament: Emplaçament: Emplaçament: Emplaçament:     

Bar - Restaurant 
Sol i Luna  
Carrer Baix Penedès   

FetsFetsFetsFets    

1. Vista instància del dia 28 de juny de 2016 amb número de RGE. 2016/22708 mitjançant la 
qual es comunica a aquest Ajuntament que el bar restaurant amb nom comercial Sol i Luna 
ubicat al carrer Baix Penedès de Calafell disposa de música ambiental i que en moltes 
ocasions l’alt volum de la mateixa i l´’us d’instruments de percussió generen molèsties als veïns 
de la zona.

2. L’art 33 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives estableix que els establiments han de ser compatibles amb les 
determinació i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans 
d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en 
general, respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la 
contaminació acústica.

3. La disposició transitòria cinquena i l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que els establiments 
oberts als públics destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat 
un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits 
establerts al a normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals, disposant 
d’un termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament per instal·lar-ho.

4. L’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que les 
activitats de discoteca disposi d’un limitador -enregistrador intercalat a la cadena de so, tenint 
en compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la present ordenança, per tal 
d’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissió sonora. 



6. Vist que segons les dades que consten al departament d’activitats el bar-restaurant amb nom 
comercial Sol i Luna ubicat al carrer Baix Penedès no disposa de l’autorització necessària per 
disposar de música de fons ambiental.

5.Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 7 de juliol de 2016, que s’adjunta a 
l’expedient.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2666/2015, de 22 de

juny, de l’Alcaldia sobre delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr    expedient contra la senyora M. B. F.  titular del bar restaurant amb nom comercial Sol 

i Luna, ubicat al carrer Baix Penedès  de Calafell per tal que regularitzi la seva situació 

instal·lant el preceptiu limitador-enregistrador  acústic intercalat a la cadena de so que asseguri 

que no es sobrepassen els valors límits establerts a la vigent Ordenança reguladora de sorolls i 

les vibracions del municipi de Calafell.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la senyora M. B. F. en qualitat de titular del bar-restaurant abans esmentat,  

tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la 

present resolució, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i 
justificacions que estimi pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr     a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del 
dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per que instal·li un limitador-enregistrador de so i aporti tota la següent 
documentació:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a 
l’activitat s’ha instal·lat un limitador -enregistrador (indicar característiques i condicions 
d’instal·lació d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, 
que s’ha verificat el funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que 
no es superen els límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador -
enregistrador instal·lat compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de 
l’ordenança municipal de sorolls i les vibracions.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador 
per tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment. 



4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha

instal·lat el limitador -enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida,

l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i

equips reproductors de música i televisió instal·lats al local. Tot això amb independència de la

possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.5.5.5. NNNNotificarotificarotificarotificar    la present resolució als interessats, a la policia local i al departament de via pública.

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITAT PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS     

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

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

RL-013/2016  
ACM-093/2008        
Restabliment de Legalitat 
Mediterranea Calafell SL 
Bar 
Sa Caleta 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu 

FetsFetsFetsFets    

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

Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un 
seguit de comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més 
incidència en quan a una possible contaminació acústica. Les activitats més directament 
relacionades amb aquest fet són les activitats musicals com són les discoteques, bars 
musicals i activitats recreatives amb horaris de funcionament nocturn i d’aquesta manera 
verificar i garantir el compliment normatiu. 

2. Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per R.B.C de data 1 d’abril de 2016 amb
núm. d’acta 1/2016 formant part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als
establiments aprovat per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015.

3. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 17 de maig de 2016.

4. Vist l’informe de mesures d’aïllament acústic del local realitzat per FD.L.M de l’empresa
Teorema consultoria acústica de data 13 de maig de 2016.



5. Vist el certificat d’instal·lació del limitador registrador realitzat pel Sr. C.P.R de data  de
data 14 de juny de 2016.

6. L’informe de mesures d’aïllament acústic del local emès per FD.L.M de l’empresa Teorema
consultoria acústica de data 13 de maig de 2016 determina que l’aïllament global DnT,A
és de 66 dB(A) i l’aïllament acústic a 125 Hz és de 52 dB. Aquest valors d’aïllament
obtinguts donen compliment a l’ordenança de sorolls i vibracions de Calafell  per una
activitat amb música de fons ambiental del grup III.

7. El certificat d’instal·lació realitzat pel Sr. C.P.R “distribuïdor-instal·lador oficial de Cesva”
realitzat el dia 14 de juny de 2016, certifica que s’ha procedit a la instal·lació del limitador
enregistrador núm. T243548 i s’ha programat per una activitat del grup III amb una
limitació de l’equip reproductor de música de 80 dB(A) en emissió i 25 dB(A) en recepció.

8. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 12 de juliol de 2016 on informa
que les actuacions fetes per la societat Mediterranea Calafell SL i la documentació que
aquesta ha presentat a aquest Ajuntament en data 17/06/2016              (RGE.
21578/2016) s’ha donat compliment alas requeriments ficats a l’acord de Junta de Govern
Local del dia 1 d’octubre de 2015.

FoFoFoFonament de dretnament de dretnament de dretnament de dret    

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

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

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

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de

juny, de l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1.1.1.1. Declarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIUDeclarar l’ARXIU de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-013/2016

RGS. 4783/2016 incoat mitjançant Acord de Junta de Govern Local  del dia 17 de maig de

2016 contra la societat Mediterranea Calafell, SL, ja que s’han fet les actuacions requerides

i s’ha presentat la documentació tècnica requerida per justificar que l’aïllament global DnT,

A i l’aïllament acústic de façana D2m, nT, Atr, compleixen amb els valors mínims que

estableix l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

2.2.2.2. Autoritzar Autoritzar Autoritzar Autoritzar a la societat Mediterranea Calafell, SL a disposar de música de fons ambiental

del grup III, amb una limitació de l’equip reproductor de música de 80 dB(A) en emissió i

25 dB(A) en recepció, al bar amb nom comercial Sa Caleta ubicat al passeig Marítim Sant

Joan de Déu, 41.



3. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la societat Mediterranea Calafell, SL, que l’activitat haurà de donar compliment

als següents aspectes:

• Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical comportarà la
realització d’un nou informe tècnic de l’empresa instal·ladora del limitador.

• El local no podrà tenir cap equip alternatiu de reproducció de so sense autorització
prèvia de l'ajuntament.

• Queda prohibit manipular i/o modificar el limitador, la seva programació, el
micròfon sensor, el calibrat i els precintes del limitador registrador.

• A requeriment de l'ajuntament, el titular de l'activitat tindrà l'obligació de
presentar el valors registrats pel limitador registrador de so.

• El TV’s només es podrà utilitzar com a imatge sense que hi pugui haver so. En cas
que el TV es vulgui utilitzar amb so caldrà aportar certificat específic emès per un
tècnic competent on s’especifiqui el sistema utilitzat per a la seva limitació
mecànica i al nivell al que s’ha limitat.

4. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la societat Mediterranea Calafell, SL, que si incompleix el que s’estableix al punt

3 d’aquest acord ja sigui en la seva totalitat o en algun dels seus punts s’incoarà

restabliment de legalitat pel tancament de l’activitat.

5. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a l’interessat, a la policia local, al departament de Via Pública

i als Serveis Jurídics.

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER 
COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATS       

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    RL-028/2016 
REF.REF.REF.REF.  ACM 095/2001     
TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR:  MULTICINES CALAFELL SL    
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     MULTICINES     
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: CARRETERA DE BARCELONA (URB. MAS MEL) PUA 6C2    
ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ARXIU EXPEDIENT 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 9 de febrer de 2015 s’ordena a la societat Multicines de Calafell, SL mitjançant el
decret núm. 2014/390 com a titular de l’activitat del Complex Lúdic Cinematogràfic  amb nom
comercial MCB Cinemes, el TANCAMENT IMMEDIAT del Complex Lúdic Cinematogràfic ja que
no compta amb l’acta de control inicial preceptiu emesa per una entitat ambiental de control
acreditada per la generalitat.



2. Al punt 2 de la part resolutiva del decret abans esmentat, se l’adverteix a la societat Multicines
Calafell, SL que en cas que voluntàriament no procedís al tancament, es procediria a l’execució
forçosa per part de l’Ajuntament, mitjançant els diferents mitjans legals, d’acord amb el que
disposa l’article 96 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Vist que en data 5 de febrer de 2015, mitjançant decret 390/2015 (RGS. 1976/2015) s’ordenà
el tancament immediat de l’activitat del Complex Lúdic Cinematogràfic que s’exerceix a
l’establiment situat a la carretera de Barcelona, s/n Ma Mel PUA 6C2 Illa B2 de Calafell, atès
que no compta amb l’acte de control preceptiu inicial emesa per una entitat ambiental de
control acreditada per la Generalitat.

4. Vist que en data 1 de juliol de 2016, mitjançant registre d’entrada RGE. 2016/23086 el senyor
D.N.C en representació de la societat Multicines Calafell, SL ha presentat les actes favorables
dels controls inicials requerits, emeses per una entitat de control acreditada per la Generalitat.

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

1.Article 29.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives, que disposa: “L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a

terme espectacles públics i activitats recreatives, i també l’organització d’aquests espectacles i

activitats, requereixen l’obtenció prèvia de les llicències o les autoritzacions establertes per aquesta

llei.”

2. Article 31.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives., que disposa: “L’obertura al públic dels establiments oberts al públic

requereix que s’estengui una acta de control inicial que acrediti que les instal·lacions compleixen els

requisits establerts per aquesta llei i per la resta de legislació aplicable.”

3. Article 130.1.a de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa: “1. Els establiments oberts al públic estan subjectes al

sistema de controls següent: a) Control inicial, que es duu a terme en el període de posada en

marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat dels establiments subjectes a autorització o

llicència.”

4. Article 131 de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa:

“El control inicial 



1. Es realitza un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la

fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les 

instal·lacions al projecte autoritzat. 

2. L'acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o

llicència, ha de ser presentada a l'administració competent en el termini màxim d'un mes a 

comptar de l'acabament del control i l'habilita per a l'exercici de l'activitat. 

3. L'acta i l'informe de control s'han d'incorporar a la documentació de l'establiment.”

5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de
l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1.1.1.1. Declarar l’arxiu Declarar l’arxiu Declarar l’arxiu Declarar l’arxiu de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-028/2014 incoat mitjançant

Decret 5233/2014 de data 9 d’octubre de 2014 (RGS. 15375) contra la societat Multicines

Calafell, SL titular de l’activitat de Multicines, situat a la carretera de Barcelona, s/n Ma Mel

PUA 6C2 Illa B2 de Calafell.

2.2.2.2. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a l’interessat, a la policia local i al departament de Via

Pública.

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE 
L’ACTIVITAT L’ACTIVITAT L’ACTIVITAT L’ACTIVITAT        

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

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

RL-017/2016         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
Olivier 2014 SL  
Bar 
Coctails i Creps    
Passeig Marítim Sant Joan de Déu

FetsFetsFetsFets    

1.Vist que en data 6 de juny de 2016 l’inspector d’activitats emet informe d’inspecció del qual es 
desprèn que la societat Olivier 2014, SL està desenvolupant al passeig Marítim Sant Joan 
de Déu l’activitat de Bar amb nom comercial Coctails i Crepes.



2.Un cop revisada la base de dades de la secció d’activitats s’ha comprovat que a l’adreça indicada 
NO CONSTA cap activitat donada d’alta a nom de la titularitat Olivier 2014, SL.

3.En data 27 de juny de 2016, es va notificar a la societat Olivier 2014 SL,  la necessitat de 
personar-se a les nostres oficines per clarificar la seva situació en relació a la comunicació prèvia 
d’obertura de l’activitat que es desenvolupa  al local del passeig Marítim Sant Joan de Déu de 
Calafell de la qual es titular i per la qual cosa se li va concedir un termini ja exhaurit.

4.Vist que transcorregut aquest termini, no ha presentat cap documentació al respecte.

5.Vist l’informe de data 7 de juliol de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient (Annex 1)

6.Vist l’informe de data 7 de juliol de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.
(Annex 2) 

Fonaments de dFonaments de dFonaments de dFonaments de drrrretetetet 

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis
Contractats.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar, amb nom comercial 
Coctails i Creps, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu), per trobar-se oberta al públic 
sense haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Olivier 2014, SL en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte 
de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les 
al·legacions així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa 
dels seus drets i interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en 
que finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, 
per dur a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació 
requerida a l’informe emès pels serveis tècnics. 



4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la societat Olivier 2014, SL que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat

3, si no ha fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de

l’activitat.

5.5.5.5. NNNNotificar otificar otificar otificar la present resolució a Olivier 2014, SL.

2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ RE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ RE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ RE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ RE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER NO HAVER COMPLERT AMB EL TRÀMITLEGALITAT PER NO HAVER COMPLERT AMB EL TRÀMITLEGALITAT PER NO HAVER COMPLERT AMB EL TRÀMITLEGALITAT PER NO HAVER COMPLERT AMB EL TRÀMIT    DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE 
NOMNOMNOMNOM       

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

Expedient Restabliment: Expedient Restabliment: Expedient Restabliment: Expedient Restabliment: RL-018/2016 
Titular (anterior):Titular (anterior):Titular (anterior):Titular (anterior):  
Titular (actual):Titular (actual):Titular (actual):Titular (actual):   

T. G. S. Olivier 2014, SL  

Activitat:Activitat:Activitat:Activitat:  Bar Restaurant 
Classificació Activitat:Classificació Activitat:Classificació Activitat:Classificació Activitat:  Recreativa 
Nom Comercial:Nom Comercial:Nom Comercial:Nom Comercial: 
Emplaçament:Emplaçament:Emplaçament:Emplaçament:   

Bar Gelateria 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu,  

Tramitació:Tramitació:Tramitació:Tramitació:  Canvi de Nom 

Fets Fets Fets Fets 

1. En data 6 de juny de 2016, l’inspector municipal va girar visita a l’establiment que desenvolupa 
l’activitat de bar-gelateria amb nom comercial Crepes Olivier situat al passeig Marítim Sant Joan 
de Déu d’aquesta localitat i va identificar com a titular de l’activitat la societat Olivier 2014, 
SL amb NIF B55626170.

2. Que, contrastada la informació derivada de l’esmentat informe amb les dades de l’arxiu 
municipal, s’ha constatat el fet que la comunicació de l’activitat de bar-gelateria amb nom 
comercial Crepes Olivier exp. ACM-028/2004 va ser atorgada a favor de la senyora T. G. S. 
per l’exercici de la mateixa activitat i establiment i que, en conseqüència, no ha estat tramitat el 
preceptiu canvi de nom.

3. Vist l’informe de data 7 de juliol de 2016 emès per l’enginyer municipal, que s’adjunta a 
l’expedient. 

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

1.Atès que l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives que disposa:

“Transmissió 

1.1 Les llicències i les autoritzacions regulades per aquesta llei són transmissibles, llevat que 

el nombre de les que es poden atorgar sigui limitat o que s'hagin concedit tenint en 

compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats. 



1.2 No es poden transmetre les llicències ni les autoritzacions que són objecte d'un 

procediment d'inspecció, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment 

d'exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per l'article 61.3, 

mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per 

manca de responsabilitats. Tampoc no es poden transmetre les llicències ni les 

autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi hagi una 

resolució ferma que confirmi la llicència. 

1.3 Els canvis de titularitat dels establiments oberts al públic no necessiten cap autorització 

ni llicència noves, però sí una comunicació per escrit a l'òrgan competent per a atorgar-la, 

que acrediti la subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la 

llicència o l'autorització i, si escau, el compliment de la resta de requisits que les 

ordenances municipals exigeixin per a la transmissió de les llicències. 

1.4 La comunicació a què fa referència l'apartat 3 ha d'ésser efectuada conjuntament pels 

transmetents o titulars de l'establiment i els adquirents en el termini d'un mes des de la 

formalització del canvi de titularitat. Un cop transcorregut el termini de dos mesos des de 

la comunicació, si no s'ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera 

plenament eficaç. 

1.5 Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics 

titulars derivades de les llicències o les autoritzacions són assumides pels nous titulars. En 

defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables 

solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar dels establiments o les activitats 

autoritzades.” 

2. Atès que l’article 49.3 de la  Llei 11/2009 tipifica com a falta lleu qualsevol incompliment de les
condicions i els requisits establerts per aquesta llei, sempre que no estigui tipificat com a falta molt
greu o greu.

3.Atès que l’article 52 de la  Llei 11/2009, disposa que:

“Sancions per la comissió de faltes lleus 

Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 

a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes lleus, 

de fins a 2.000 euros. 

b) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa de 50 a 150 euros i, en cas de 

reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 300 euros.” 



En virtut dels atribucions que conferides en virtut del Decret 2669/2015 de 22 de juny, de l’Alcaldia 
sobre delegació de competències de l’Alcaldia sobre delegació de competències en la Junta de 
Govern Local.  

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

1. IIIInnnnccccooooaaaarrrr    expedient de restabliment de legalitat pel canvi de nom contra  la senyora Trinidad

Garcia Sánchez amb DNI 34733524M, com a antic titular, i a la societat Olivier 2014, SL

amb NIF. B55626170, coma  nou titular, de la llicència expedient de referència

ACM-028/2004 per la realització de l’activitat de bar - gelateria, en l’establiment amb

nom comercial Crepes Olvier, situat al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, per no

haver comunicat a aquest Ajuntament la transmissió de la comunicació, concedint als

interessats tràmit d’audiència, per termini de 10 dies, per tal que presenti les al·legacions

així com els documents i justificacions que estimi pertinents.

2. OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr a la senyora T. G. S. i a la societat Olivier 2014, SL, per que en el termini màxim

de 20 dies, comptats a partir de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de 10 dies

d'audiència esmentat a l’apartat primer sense presentar-hi al·legacions, dugui/n a terme la

preceptiva comunicació de canvi de nom de l’esmentada activitat.

3. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr als interessats que, transcorregut el termini atorgat per tramitar el canvi de nom

sense portar-ho a terme, tant la senyora T. G. S. (titular antic)   com la societat Olivier

2014, SL (titular nou) resten subjectes d’una manera solidària a totes les responsabilitats

i les obligacions derivades de la de l’autorització ambiental, de la llicència ambiental o

de la comunicació i que l’administració podrà tramitar el corresponent expedient

sancionador i imposar una multa de 300 a 1.500.- euros, d’acord amb els articles 49

i 52 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles

públics i les activitats.

4. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr la present resolució a la senyora T. G. S. (antic titular) i a la societat Olivier

2014, SL (nou titular), i al departament de via pública.

2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. AUROTITZACIÓ MUSICA. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE AUROTITZACIÓ MUSICA. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE AUROTITZACIÓ MUSICA. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE AUROTITZACIÓ MUSICA. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE JGL DE EFECTE L’ACORD DE JGL DE EFECTE L’ACORD DE JGL DE EFECTE L’ACORD DE JGL DE 
DATA 13 DE JUNY DE 2016 DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSICA NI MEGAFONIA NI A LA DATA 13 DE JUNY DE 2016 DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSICA NI MEGAFONIA NI A LA DATA 13 DE JUNY DE 2016 DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSICA NI MEGAFONIA NI A LA DATA 13 DE JUNY DE 2016 DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSICA NI MEGAFONIA NI A LA 
TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL I PER TANT AUTORITZAR TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL I PER TANT AUTORITZAR TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL I PER TANT AUTORITZAR TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL I PER TANT AUTORITZAR 
EL SEU ÚSEL SEU ÚSEL SEU ÚSEL SEU ÚS       

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     

RB_UFA_007_2016    
ACM-021/1985
 A. D. A.
 Hotel Canada 



EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    
INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:        

Av. Mossèn Jaume Soler 
21928/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. Atesa la sol·licitud formulada per la Sra. A.D.A, amb RGE 2016/5194, en representació de 
l’Hotel Canadà Palace, SL, ubicat a l’Avda Mossèn Jaume Soler  sol·licitant permís per 
posar música i megafonia per l’animació dels seus clients particulars en la zona de piscina 
des de les 10 hores del matí fins a les 0,30 hores de la nit durant tota la temporada.

2. Atès l’Acord de Junta de Govern Local del dia 13 de juny de 2016, RGS. 5583/2016 
mitjançant el qual es ratificava la NO autorització de l’ús de música ni megafonia per a 
l’animació dels clients ni a la terrassa o jardins exteriors ni a l’interior de l’hotel fins que no 
es donés compliment amb el requerit a l’informe emès pels serveis tècnics en data 24 de 
febrer de 2016.

3. Atès el decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos, i tenint el compte el mapa de capacitat acústica del municipi on la zona veïnal 
adjacent a l’activitat  quedar classificada dins d’una zona de sensibilitat moderada B1 amb 
coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents.

4. Atès el que determina l’annex 3 del decret 176/2009, on s’estableix en 60 dB(A) i 50 dB(A) 
els límits màxims d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats 
en horari diürn-vespertí i nocturn respectivament, entenent com horari nocturn de les 
23:00 hores fins a les 7:00 h del matí.

5. L’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015 acorda aprovar el 
Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de 
sorolls.

6. Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un 
seguit de comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més 
incidència en quan a una possible contaminació acústica. Les activitats més directament 
relacionades amb aquest fet són les activitats musicals com són les discoteques, bars 
musicals i activitats recreatives amb horaris de funcionament nocturn i d’aquesta manera 
verificar i garantir el compliment normatiu.

7. Atès que per tal de garantir que no es sobrepassen els nivells màxims de soroll permesos, 
cal que a tots els equips de música, megafonia i de reproducció ha d’intercalar-se un 
limitador-enregistrador de les característiques establer-tes a l’annex 9 de l’ordenança de 
soroll i vibracions.

8. Vist l’escrit presentat per la Sra. A.D.A (RGE 2016/21928) en representació de la societat 
Hotel Canadà Palace, SL, el qual adjunta un informe tècnic emès per l’empresa 
instal·ladora del limitador-enregistrador.

9. Vist l’informe tècnic emès per l’empresa IMASON TARRACO S.L de data 7 de juny de 2016 
signat pel tècnic instal·lador del limitador-enregistrador, el Sr. S.J, fent constar el següent: 



“L’Hotel disposa d’una font de reproducció de música amb equip portàtil ubicat a la 
terrassa de l’hotel. 

S’instal·la un limitador CESVA LRF-05 núm. de sèrie  243588, dins d’un rack (estructura de 
metall sense rodes amb plàtera) on també s’allotja l’amplificador i l’equip CD (font de 
senyal). 

El limitador de l’equip portàtil s’ha programat amb un nivell màxim de so en horari nocturn 
de 73 dB(A) i en horari diürn-vespertí de 75 dB(A). 

L’informe tècnic determina que amb els nivells de so programats al limitador enregistrador, 
la immissió sonora exterior mesurada a l’habitatge ubicat al carrer Pintor Mir  propietat de la 
Sra. E.G.V (habitatge amb confluència al pati interior de l’hotel) és de 56,1 dB(A) i de 48,7 
dB(A) en horari diürn-vespertí i nocturn respectivament, no sobrepassant  els valors límits 
permesos establerts en el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 
16/2002.” 

10. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 11 de juliol de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. Ordenança reguladora de sorolls.

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

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



6. Ateses  les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient, Serveis
Contractats i Activitats.

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

1.Deixar sense efecte 1.Deixar sense efecte 1.Deixar sense efecte 1.Deixar sense efecte l’Acord de Junta de Govern Local de data    13 de juny de 2016,             RGS.
5583/2016 mitjançant el qual es ratificava la NO autorització de l’ús de música ni megafonia per a
l’animació dels clients ni a la terrassa o jardins exteriors ni a l’interior de l’hotel Canadà, la titular del
qual és la societat Hotel Canadà Palace, SL.

2. Autoritzar2. Autoritzar2. Autoritzar2. Autoritzar a la societat Hotel Canadà Palace, SL l’ús de música i megafonia per l’animació dels
seus clients particulars en la zona de la piscina des de les 10:00 hores del matí fins a les 00:30 hores
de la nit d’acord amb la sol·licitud formulada per la senyora A.D.A.

3. Recordar3. Recordar3. Recordar3. Recordar a la senyora A.D.A. representant de la societat Hotel Canadà Palace, SL que l’activitat
de música i megafonia haurà de complir amb els següents aspectes:

• Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical comportarà la
realització d’un nou informe tècnic de l’empresa instal·ladora del limitador.

• No es podrà tenir cap equip alternatiu de reproducció de so sense autorització
prèvia de l'ajuntament.

• Queda prohibit manipular i/o modificar el limitador, la seva programació, el
micròfon sensor, el calibrat i els precintes del limitador registrador.

4.Notificar4.Notificar4.Notificar4.Notificar aquesta acord a l’interessat, a la policia local i a la Comunitat de Propietaris del Carrer
Pintor Mir , 9-11-13.

2.4.7. 2.4.7. 2.4.7. 2.4.7. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS 
PRESENTADES CONTRA ACORD DE JGL DEL 17 DE MAIG DE 2016PRESENTADES CONTRA ACORD DE JGL DEL 17 DE MAIG DE 2016PRESENTADES CONTRA ACORD DE JGL DEL 17 DE MAIG DE 2016PRESENTADES CONTRA ACORD DE JGL DEL 17 DE MAIG DE 2016       

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Resposta Al·legacions 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     ACM-020/1998 
Restabliment: Restabliment: Restabliment: Restabliment:         RL-014/2016    
Titular: Titular: Titular: Titular:         Sabricar, SCP       
Activitat:Activitat:Activitat:Activitat:    Bar    
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Hollywood Beach 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Passeig Marítim Sant Joan de Déu

FFFFeeeettttssss    

1. En data 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va adopta l'acord d'inici d'expedient de 
restauració de la legalitat (Exp. RL- 014/2016) contra el bar cafeteria "Hollywood Beach", situat al 
passeig Marítim Sant Joan de Deu de Calafell per desenvolupar l’activitat de bar amb música de



fons ambiental sense donar compliment a l'article 34 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i activitats recreatives i l'article 11 de l'ordenança de 
sorolls. Alhora de concedir-li termini d'audiència se li va atorgar un termini de 20 dies hàbils per 
adequar voluntàriament la situació de l'establiment en relació al limitador-registrador i a l’aïllament 
acústic. L'esmenat acord va ser notificat a la interessada el 26 de maig de 2016. 

2. En data22 de juny de 2016, la interessada va presentar l'escrit d'al·legacions mitjançant el qual
sol·licita, per causes econòmiques, una pròrroga del termini atorgat per l'adequació del local en
relació al limitador - registrador i al a l’aïllament acústic.

3. En data 5 de juliol de 2016 els serveis jurídics emeten informe que s’adjunta a aquest acord
(Annex 1)

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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

Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de 
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Contractats.  

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

1.DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora R. M. T. S. en representació de la 

societat Sabricar SCP, en data 22 de juny de 2016                (RGE. 2016/22143), d’acord amb 

l’informe de data 5 de juliol de 2016 emès pels servei jurídics, i per tant desestimar la petició de 

pròrroga del termini atorgat per l’adequació del local en relació al limitador –

enregistrador i aïllament acústic.

2.AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord,  per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el 
que indica l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent: 

Per tal de que el local pugui disposar d’ambientació musical caldrà que la titularitat aporti la 
següent documentació: 

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat
s’ha instal·lat un limitador-enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació
d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el



funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els límits 
establerts al receptor sensible més proper i que el limitador-enregistrador instal·lat 
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls 
i les vibracions.  

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, realitzat
per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada,
que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les diferents
bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador i no
sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora permesos
segons estableix el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per tal
de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4. Advertir4. Advertir4. Advertir4. Advertir a la societat Sabricar, SCP que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2,

si no s’ha dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local

per tal de donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls presentant

presentat, a més a més,  la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la  mesura no

sancionadora de precinte dels equips reproductors de música, tot això amb independència de la

possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar la present resolució a la part interessada.

2.4.8. 2.4.8. 2.4.8. 2.4.8. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE LEGALITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE 
L’ACTIVITATL’ACTIVITATL’ACTIVITATL’ACTIVITAT       

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Restabliment de Legalitat    
Restabliment:Restabliment:Restabliment:Restabliment:        
Titular:Titular:Titular:Titular:   

RL-020/2016 
J. F. T.

ActivActivActivActivitat:itat:itat:itat:  Bar 
Nom Comercial:Nom Comercial:Nom Comercial:Nom Comercial:    El Celler de l’Avi 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::            Passeig Marítim Sant Joan de Déu   

FetsFetsFetsFets    

1.Vist que,  el 16 d’agost de 2013,  el senyor J. F. T.  va presentar  mitjançant RGE. 25823/2013, 
comunicació prèvia de l’activitat del BAR amb nom comercial El Celler de l’Avi, ubicat al passeig 
Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, segons consta a l’expedient ACM-104/2013.

2.Atès que, en data 6 de juny de 2014, RGS. 9073/2014 i Decret 3293/2014, se li va requerir al 
senyor J. F. T. perquè esmenes la falta de documentació , d’acord amb les 



deficiències o insuficiències detectades a la comunicació prèvia d’obertura presentada en data 16 
d’agost de 2013.  

3.Vist que en data 22 d’octubre de 2015, mitjançant el Decret Núm. 3616/2015, es va desistir el 
senyor J. F. T. de la seva comunicació prèvia d’obertura de l’establiment ubicat al passeig Marítim 
Sant Joan de Déu de Calafell, arxivant  l’expedient d’activitats (ACM-104/2016) per no haver 
complert correctament amb el tràmit de comunicació prèvia de l’activitat, la qual cosa implica la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat.

4.Vista acta d’inspecció d’activitats emesa per l’inspector d’activitats, en data 12 de juliol de 2016, 
incorporat a l’expedient  i que s’adjunta a aquesta resolució com a Annex Núm. 1 del qual es 
desprèn que el Bar amb nom comercial El Celler de L’Avi  situat al passeig Marítim Sant Joan de 
Déu es troba obert al públic i en funcionament.

5.Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, de data 13 de juliol de 2016,  del qual es 
desprèn que el Bar amb nom comercial El Celler de l’Avi  no disposa de l’autorització administrativa 
d’obertura i que no pot provocar, de manera imminent, risc d’afecció per al medi o per les 
persones. S’adjunta a la present resolució l’ esmentat informe, com Annex Núm. 2. 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic, de data 13 de juliol de 2016, en relació al procediment 
administratiu de clausura o tancament de les activitats sense la preceptiva llicència o autorització 
administrativa. S’adjunta a la present resolució l’esmentat informe,  com Annex Núm. 3.  

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

2. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i
Activitats Recreatives

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. Atès l’article 54.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles

públics i les activitats recreatives i l’article 154 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, reguladors
de les mesures sense caràcter sancionador, disposen que l’òrgan competent per atorgar
llicència o autorització o rebre al comunicació prèvia pot acordar el tancament, prohibició o
suspensió d’una activitat o establiment obert al públic que li manqui el preceptiu títol
administratiu. Aquestes mesures només es poden adoptar si,  desprès d’advertir prèviament les
persones titulars o persones organitzadores afectades i d’haver-los donat un termini per
regularitzar la seva situació i l’oportunitat de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.

6. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis
Contractats.

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

1111.... IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr    contra el senyor J. F. T. procediment pel

TTTTAAAANNNNCCCCAAAAMMMMEEEENNNNTTTT del Bar amb nom comercial El Celler de l’Avi, situat alpasseig Marítim Sant Joan 
de Déu de Calafell, per manca de la preceptiva comunicació prèvia de d’obertura de 
l’activitat.



2.2.2.2. Atorgar Atorgar Atorgar Atorgar a l’interessat  un termini d’AUDIÈAUDIÈAUDIÈAUDIÈNCIANCIANCIANCIA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la

notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho

consideren convenient, pugui formular al·legacions així com aportar els documents i

justificacions que estimi pertinents.

3.3.3.3. Advertir Advertir Advertir Advertir a la interessada que, transcorregut el termini d’audiència atorgat a l’apartat SEGON, li

serà atorgat un termini per tal de regularitzar la situació i,  en el supòsit que no ho dugui a

terme, s’ordenarà el tancament d’establiment obert, activitat recreativa o espectacle públic.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució a la interessada.

2.4.9. 2.4.9. 2.4.9. 2.4.9. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ PROPOSTA PER DESESTIMAR LA DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA EN RELACIÓ A L’ACORD DE JGL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2016PRESENTADA EN RELACIÓ A L’ACORD DE JGL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2016PRESENTADA EN RELACIÓ A L’ACORD DE JGL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2016PRESENTADA EN RELACIÓ A L’ACORD DE JGL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2016       

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Resposta Al·legacions 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     ACM-120/2005 
Restabliment: Restabliment: Restabliment: Restabliment:         RL-031/2015        
Titular: Titular: Titular: Titular:         Bar Musical Asucar Vacser 2005, SL 
Activitat:Activitat:Activitat:Activitat:    Bar Musical 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Bar Koyote 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        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.

2. Vista  la documentació tècnica presentada el dia 5 de juliol de 2016 per la Sra. P. K.

3.  (RGE 2016-23470)  en representació de la societat Bar Musical Asucar Vacser 2005, SL.

4. Atès que la documentació tècnica presentada fa referència a un informe d’instal·lació d’un 
limitador registrador i que aquesta NO és la documentació requerida a l’Acord pres a la Junta 
de Govern Local de data 24 de setembre de 2015  on es requereix 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.

5. En data 13 de juliol de 2016 els serveis tècnics emeten informe que s’adjunta a aquest acord 
(Annex 1) 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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

Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de 
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Contractats.  

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

1111....----....DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr i per tant NO acceptar la documentació presentada per la senyora P. K. en 

data 5 de juliol de 2016 (RGE. 2016/23470) en representació de la societat Bar Musical 

Asucar Vacser 2005, SL, d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic municipal de data 13 de juliol 

de 2016, ja que la documentació presentada no correspon amb la documentació requerida a 

l’acord pres en Junta de Govern Local del dia 24 de setembre de 2015.  

2.AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la

notificació d’aquest acord,  per a que procedeixi a presentar el certificat emès per l’instal·lador del

limitador-enregistrador on posi de manifest si han hagut o no incidències registrades a l’aparell

instal·lat al bar musical amb nom comercial Asucar ubicat al carrer Monturiol i s’indiqui si s’ha

superat el nivell límit programat a l’aparell en algun moment.

3.AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la societat Bar Musical Asucar Vacser 2005, SL que, transcorregut el termini de 10 dies

atorgat a l’apartat 2, si no presenta la documentació requerida, l’Ajuntament podrà ordenar les

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

amb independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

4.NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a la part interessada.

2.4.10. 2.4.10. 2.4.10. 2.4.10. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER 
COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATS       

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF.REF.REF.REF.  
TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR:  
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: 

RL-011/2016 
ACM 093/2012     
GORGI SL    
BAR RESTAURANT     
AVINGUDA VILARENC    

ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ARXIU EXPEDIENT 



FetsFetsFetsFets    

1.En data 4 d’abril de 2014, mitjançant Decret Num. 2014/1945 es va concedir a la societat Gorgi, 
SL llicència municipal d’activitat recreativa per a l’activitat de bar restaurant  ubicada a l’avinguda 
Vilarenc de Calafell, condicionada al compliment de tot un seguit de mesures correctores.

2.En l’esmentat decret es va advertir al titular de la llicència ambiental atorgada que no podia iniciar 
l’activitat fins que no hagués obtingut de forma FAVORABLE l’acta de control inicial emesa per una 
entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat.

3.El 21 de març de 2016 s’acorda incoar expedient de restabliment de legalitat contra la societat 
Gorgi, SL per no disposar del preceptiu control inicial de l’activitat de bar restaurant que exerceix a 
l’avinguda Vilarenc, 2-4, atorgant-li un termini de 30 dies per a presentar-lo.

4.En data 8 de juliol de 2016 (RGE. 23975/2016) la societat Gorgi, SL, presenta acta de control 
inicial FAVORABLE núm. 37780 emesa pel tècnic acreditat amb codi d’habilitació 

08-0014/2014-0/A el senyor Francesc Subirats i Elias. 

FonamentFonamentFonamentFonaments de dret s de dret s de dret s de dret 

1.Article 29.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives, que disposa: “L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a

terme espectacles públics i activitats recreatives, i també l’organització d’aquests espectacles i

activitats, requereixen l’obtenció prèvia de les llicències o les autoritzacions establertes per aquesta

llei.”

2. Article 31.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives., que disposa: “L’obertura al públic dels establiments oberts al públic

requereix que s’estengui una acta de control inicial que acrediti que les instal·lacions compleixen els

requisits establerts per aquesta llei i per la resta de legislació aplicable.”

3. Article 130.1.a de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa: “1. Els establiments oberts al públic estan subjectes al

sistema de controls següent: a) Control inicial, que es duu a terme en el període de posada en

marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat dels establiments subjectes a autorització o

llicència.”

4. Article 131 de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa:

“El control inicial 

1. Es realitza un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la

fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les 

instal·lacions al projecte autoritzat. 



2. L'acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o

llicència, ha de ser presentada a l'administració competent en el termini màxim d'un mes a 

comptar de l'acabament del control i l'habilita per a l'exercici de l'activitat. 

3. L'acta i l'informe de control s'han d'incorporar a la documentació de l'establiment.”

5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de
l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1. DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr    llll’’’’aaaarrrrxxxxiiiiuuuu    de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-011/2015 incoat mitjançant

Acord de JGL Ordinària del dia 21 de març de 2016 (RGS. 2890) contra la societat Gorgi,

SL  titular de l’activitat de Bar Restaurant amb nom comercial Restaurant Aqua, ubicat a

l’avinguda Vilarenc de Calafell.

2. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a l’interessat, a la policia local i al departament de Via

Pública.

2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA SOCIETAT PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA SOCIETAT PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA SOCIETAT PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA SOCIETAT SERVEIS SERVEIS SERVEIS SERVEIS 
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÒ SL, CURS 2014/2015 CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE LES EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÒ SL, CURS 2014/2015 CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE LES EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÒ SL, CURS 2014/2015 CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE LES EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÒ SL, CURS 2014/2015 CORRESPONENT A LA GESTIÓ DE LES 
LLARS D'INFANTS ELS TERROSSETS I EL PETIT TRENETLLARS D'INFANTS ELS TERROSSETS I EL PETIT TRENETLLARS D'INFANTS ELS TERROSSETS I EL PETIT TRENETLLARS D'INFANTS ELS TERROSSETS I EL PETIT TRENET       

FetsFetsFetsFets    

1. En data 25 de juliol de 2005 es va signar contracte amb l’empresa SOCIETAT SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, per la prestació, sota la modalitat de concessió
administrativa, per un termini de cinc anys de la gestió del servei públic de llars d’infants en les
llars nomenades “Els Terrossets i El Petit Trenet”.

2. En sessió de Junta de Govern de data 2 de juny de 2010, es va modificar el contracte de
prestació en el sentit d’ampliar el termini de concessió en cinc anys (24/07/2010 fins
25/07/2015).

3. En data 05 de novembre de 2015, es presenta per part de l’empresa SOCIETAT SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, presenta la documentació referent a la liquidació del curs
2014/2015, consistent en:

• Comte d’explotació del curs 2014-2015
• Justificació d’ingressos i despeses
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions de seguretat social



4. En data 02 de març de 2016, es presenta els comptes d’explotació definitiu del curs 2014/2015,
on sol·licita un reequilibri pels següents imports:

Llar Els Terrossets 16.379,86 € 
Llar El   Petit Trenet 6.928,05 € 
TotalTotalTotalTotal    23.307,91 €23.307,91 €23.307,91 €23.307,91 €    

Anàlisis comprovació Anàlisis comprovació Anàlisis comprovació Anàlisis comprovació documentació acreditativadocumentació acreditativadocumentació acreditativadocumentació acreditativa    

La documentació presentada per l’empresa SOCIETAT SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL 
correspon a les dues llars d’infants, El Petit Trenet i Els Terrossets, les quals han estat revisades en 
dues etapes. 

Envers la primera etapa per part de l’empresa es sol·licitava el reequilibri pels següents imports: 

Llar Els Terrossets 14.392,17 € 
Llar El   Petit Trenet 6.840,09 € 
TotalTotalTotalTotal    21.232,26 €21.232,26 €21.232,26 €21.232,26 €    

Després de la comprovació documental i la demanda de documentació complementària envers 
l’apartat de personal, es va fixar els imports de reequilibri en els següents imports: 

Llar Els Terrossets 12.687,73 € 
Llar El   Petit Trenet 3.452,68 € 
TotalTotalTotalTotal    16.140,41 €16.140,41 €16.140,41 €16.140,41 €    

En data 02 de març de 2016, es va presentar el document dels comptes d’explotació, on 
s’incorpora la comunicació, per part de BASE, de l’acord d’inici, de la proposta de resolució i del 
tràmit d’audiència de l’expedient sancionador referent a l’infracció tributària derivada de no 
presentar la declaració d’alta de l’impost d’activitats econòmiques dels exercicis 2012 a 2015 en el 
municipi de Calafell per l’activitat classificada en l’epígraf 931.1 de la secció 1ª de les tarifes de 
l’impost, de les llars d’infants abans esmentades. 

S’incorpora en el compte d’explotació els següents imports: 

Llar Els Terrossets 3.371,81 € 
Llar El   Petit Trenet 3.174,85 € 
TotalTotalTotalTotal    6.546,66 €6.546,66 €6.546,66 €6.546,66 €    

En aquests imports s’incorporen uns interessos de demora per un import global de 523,38 €. 

Per altre banda, l’empresa va fer efectiu el pagament de l’acta d’inspecció en data 23 de març de 
2016. 

El detall de l’import de l’acta d’inspecció és el que es detalla: 

ACTA INSPECCIÓACTA INSPECCIÓACTA INSPECCIÓACTA INSPECCIÓ    

Quota MunicipalQuota MunicipalQuota MunicipalQuota Municipal    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    TOTALTOTALTOTALTOTAL    



1.297,37 € 1.297,37 € 1.297,37 € 1.135,20 € 5.027,30 €5.027,30 €5.027,30 €5.027,30 €    
Recàrrec Recàrrec Recàrrec Recàrrec 

provincialprovincialprovincialprovincial     257,03 € 257,03 € 257,03 €  224,90 € 995,98 €995,98 €995,98 €995,98 €    

Interessos demoraInteressos demoraInteressos demoraInteressos demora     246,23 € 168,08 € 90,58 € 18,56 € 523,45 €523,45 €523,45 €523,45 €    

TOTAL ACTATOTAL ACTATOTAL ACTATOTAL ACTA    1.800,62 €1.800,62 €1.800,62 €1.800,62 €    1.722,48 €1.722,48 €1.722,48 €1.722,48 €    1.644,97 €1.644,97 €1.644,97 €1.644,97 €    1.378,66 €1.378,66 €1.378,66 €1.378,66 €    6.546,73 €6.546,73 €6.546,73 €6.546,73 €    

Els interessos de demora que la seva motivació es troba en el fet que l’empresa no va presentar en 
el seu dia l’alta no considero adient que s’incorpori en el compte d’explotació atès que tot i sent 
una despesa que suporta, la naturalesa s’incardina en l’incompliment objecte d’inspecció. 

Aplicació dels imports en el Aplicació dels imports en el Aplicació dels imports en el Aplicació dels imports en el compte d’explotaciócompte d’explotaciócompte d’explotaciócompte d’explotació    

S’adjunten en l’annex 1, el quadres dels comptes d’explotació una vegada aplicats els imports 
abans esmentats: 

Llar Els Terrossets 3.108,79 € 
Llar El   Petit Trenet 2.914,49 € 
TotalTotalTotalTotal    6.023,28 €6.023,28 €6.023,28 €6.023,28 €    

ConclusióConclusióConclusióConclusió    

Una vegada aplicats i revisats els imports dels comptes d’explotació la quantitat del reequilibri 
queda fixat en els següents imports: 

Llar Els Terrossets 16.091,85 € 
Llar El   Petit Trenet 6.644,04 € 
TotalTotalTotalTotal    22.735,89 €22.735,89 €22.735,89 €22.735,89 €    

5. En data 30 de maig de 2016 el departament d’ensenyament sol·licita propostes de despeses
números 1143/2016 llar d’infants Els Terrossets i 1144/2016 llar d’infants El Petit Trenet.

6. En data 8 de juny La Intervenció municipal ha emès l’informe número 587_2016 sobre
l’existència de consignació pressupostària, referent a la proposta de despesa número
1144/2016.

7. En data 13 de juny la Intervenció municipal ha emès l’informe número 616_2016 sobre
l’existència de consignació pressupostària, referent a la proposta de despesa número
1143/2016.

Fonament deFonament deFonament deFonament de    dretdretdretdret    

1. D’acord amb els articles 8, 275, 276, 277 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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



Primer. Primer. Primer. Primer. Aprovar la proposta de despesa número  1143/2016, a favor del proveïdor Serveis 
Educatius Cavall de Cartró SL, amb NIF B-63618045 per les despeses de revisió estats liquidació Llar 
d’Infants  Els Terrossets corresponent al curs 2014/2015, per un import de 16.091,25 euros.  

Segon. Segon. Segon. Segon. Aprovar la proposta de despesa número  1144/2016, a favor del proveïdor Serveis 
Educatius Cavall de Cartró SL, amb NIF B-63618045 per les despeses de revisió estats liquidació Llar 
d’Infants  El Petit Trenet corresponent al curs 2014/2015, per un import de 6.644,04 euros    

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

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE MERCAT MEDIEVAL PER ALSPROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE MERCAT MEDIEVAL PER ALSPROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE MERCAT MEDIEVAL PER ALSPROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE MERCAT MEDIEVAL PER ALS    DIES 2, DIES 2, DIES 2, DIES 2, 
3 I 4  DE SETEMBRE DE 20163 I 4  DE SETEMBRE DE 20163 I 4  DE SETEMBRE DE 20163 I 4  DE SETEMBRE DE 2016       

Identificació de Identificació de Identificació de Identificació de llll’expedient’expedient’expedient’expedient    

Expedient referent a la contractació de l’espectacle Mercat Medieval per als dies 2, 3 i 4  de 
setembre de 2016, que es durà a terme als entorns del castell, c/ de l’Església, Pl. de la Constitució, 
c/ Principal, pl. de Catalunya, pl. de Mariano Soler, carrer del Marquès de Samà, placeta del Clos de 
Cal Cubano carrer de Jesús i carrer del Bisbe Català. Aquests espectacle inclou l’animació per a un 
sopar medieval que se celebrarà el dia 1 de setembre a les 22h. 

FetsFetsFetsFets    

1. L’Ajuntament de Calafell organitza el XIX Mercat Medieval Calaphel 2016 els dies 2, 3 i 4 de
setembre i contracta a una empresa i/o associació per tal que aquesta aporti parades i
espectacles i co-organitzi conjuntament l’esdeveniment amb l’ajuntament.

2. El pressupost de contractació ha de ser de, com a màxim, 10.000 euros (IVA inclòs).

3. La realització del Mercat s’adjudicarà a la programació més completa i es valorarà
l’espectacularitat de les actuacions teatrals i musicals, les activitats infantils i el pressupost,
entre altres criteris. Cal presentar un projecte i un pressupost.

3.3.3.3.----. Obligacions de l’empresa contractada. Obligacions de l’empresa contractada. Obligacions de l’empresa contractada. Obligacions de l’empresa contractada    

a) Presentar un dossier documental genèric (projecte + pressupost) que s’ajusti a la realitat del
que serà el Mercat amb actes i horaris. Es valoraran els aspectes relatius a la història del
municipi. Es tindran en compte els tallers participatius, les demostracions d’oficis, els
espectacles d’acrobàcia, les recreacions històriques de poblats o campaments, les animacions
musicals i teatrals, la decoració, les activitats infantils, l’animació del sopar medieval, el rigor
històric. Tots aquest punts s’hauran d’enumerar i de descriure detalladament, de la mateixa
manera que també caldrà descriure i enumerar les parades de venda. En total entre 70 i 80
parades.

b) Representar l’espectacle Mercat Medieval que haurà de contenir tallers d’artesans com vidriers,
boters, forners, etc.; músics, malabaristes, acròbates, etc. que hauran de recórrer l’espai del



mercat; espectacles de petit format; representacions de circ, mags, faquirs, teatre, cetreria, 
granja, encunyació de monedes etc. i activitat mercantil. 

c) Aquest espectacle, a més a més de la proposta de l’empresa co-organitzadora ha de seguir el
següent guió i programar els següenst actes:

- Dia 1 de setembre: Sopar Medieval a la pl. de Catalunya, organitzat per l’Ajuntament
de Calafell. Per aquesta data caldrà el muntatge de l’escenografia de la plaça i dels
carrers  principals. Es valorarà que hi hagi la inclusió d’espectacles per amenitzar el
sopar.

- Dia 2 de setembre: a les 20h, Inauguració del Mercat i espectacle nocturn inaugural
(que no inclogui elements pirotècnics).

- Dia 3 de setembre: a les 22,30h, Espectacle medieval al castell (d’una hora de durada)
de música amb dansa, circ o lluites. L’Ajuntament es reserva el dret a fer pagar entrada
a l’espectacle.

- Dies 3 i 4 de setembre: Mercat

d) Aportar el corresponent material d’escenografia o atrezzo com escuts, estendards, banderins,
bales de palla, etc. per a dur a terme l’activitat en condicions òptimes. Es tindrà en compte la
decoració personalitzada.

e) Contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a tercers durant la celebració de l’espectacle.

f) Fer-se càrrec de la vigilància nocturna de les parades i altres paraments de la totalitat del
mercat des del dijous a la nit i fins la finalització del mercat.

g) L’Ajuntament dotarà de connexió elèctrica a totes les parades per a endollar bombetes de baix
consum amb un màxim de 500 wats per parada, a excepció de les tavernes que s’hauran
d’autosubministrar el consum, ja sigui amb un generador (que no ha de quedar a la vista del
públic).  Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions reglamentari de baixa tensió i
que constarà, com a mínim dels següents elements de protecció:

- Diferencial de 30 mA i un magnetotèrmic de 10A
- Cable de secció 3x2,5 mm2 de 1000 V per a la connexió del quadre de protecció
individual fins a l'endoll subministrat per l'ajuntament.

Cada paradista es farà responsable de la seva instal·lació interior utilitzant cable mànega de 1000 
V, garantint que tota la instal·lació elèctrica disposa del cable de terra. 
L’empresa haurà de dotar de subministrament elèctric a aquelles parades que sobrepassin els 500 
watts, que és la potència facilitada per l’ajuntament. Això vol dir que les parades que portin 
neveres, tiradors de cervesa, planxes, cafeteres, fregidores, forns elèctrics o qualsevol element que 
s’hagi d’endollar, haurà de menester de generador. El grup electrogen haurà de ser silenciós, no 
contaminant i haurà de quedar fora de la visibilitat del públic. 

h) Parades. L’amplada de les parades ha de ser de 2m obligatòriament, per la qual cosa queden
totalment prohibides les carpes de jardí 3x3m. S’estudiaran els casos particulars de tallers o
tavernes.



i) Productes. Cal tenir en compte que es tracta d’un MERCAT MEDIEVAL, per la qual cosa tots
aquells productes procedents d’Amèrica queden exclosos. No es poden tenir a la vista llaunes
de beguda, ni barrils de cervesa, tampoc donar bosses de plàstic ni “tupers”. Només es
permeten les paperines de paper. Es recomana emprar plats i gots de fang o de fusta, si es fa
servir el plàstic, aquest haurà de ser transparent o negre. No es poden fer servir coberts de
plàstic. El paper, els tovallons i les paperines per embolicar els productes han de ser de color
marró, granate, verd ampolla o gamma similar.

j) Recollida de brossa i aigües residuals. Les parades hauran d’estar sempre netes i en perfectes
condicions. A cada sessió s’ha de recollir la totalitat de deixalles derivades de la seva activitat i
dipositar-les en els contenidors habilitats. En cas d’haver de llençar aigües brutes, aquestes
s’han d’abocar a la claveguera de residuals i mai a la de pluvials, ja que no s’escola i el tuf
queda surant donant un ambient poc higiènic.

k) Totes les parades, especialment les tavernes, han de tenir els preus dels productes a la vista.

l) L’Ajuntament decidirà o donarà el vistiplau a la ubicació definitiva de totes les parades.

4.4.4.4.----    OOOObligacions de l’Ajuntamentbligacions de l’Ajuntamentbligacions de l’Ajuntamentbligacions de l’Ajuntament    

a) Com a contraprestació per a la realització de l’espectacle abans esmentat, l’ajuntament
abonarà el preu fixat.

b) L’Ajuntament es compromet a posar a disposició de l’empresa contractada el següent:
· Local per a vestuari amb llum, sanitaris, aigua corrent, mirall i cadires, proper al lloc de
l’espectacle.

c) L’Ajuntament està en el dret de posar parades en el recinte del Mercat. Són parades de veïns
del municipi que col·laboren i participen de la festa. Acostumen a ser entre 85 i 100 parades.

d) L’Ajuntament instal·larà connexió elèctrica a la via pública per a subministrar corrent a les
parades i com a màxim se cediran 500w per parada. Qualsevol parada que sobrepassi aquesta
potència haurà de connectar-se en una altra font de subministrament. Totes les tavernes
hauran de portar el seu propi generador.

e) L’Ajuntament es farà càrrec de la instal·lació de cabines sanitàries.

5. Aquest plec de clàusules s’ha tramès a diverses empreses i s’han presentat les següents
propostes artístiques i econòmiques:

- PEGASUS MERCATS TEMÀTICS  7.000,00 euros (IVA inclòs) 
- LA FRAGUA DE VULCANO  9.000,00 euros (IVA inclòs) 
- m21 EVENTOS-TITANCAT 8284  9.800,00 euros (IVA inclòs) 
- MERCATS D’ABANS  9.800,00 euros (IVA inclòs) 
- AIXOPLUC  9.075,00 euros (IVA inclòs) 
- MUSICAL SPORT TEATRO  7.000,00 euros (IVA inclòs) 
- ORION  8.167,50 euros (IVA inclòs) 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb l’article 9.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), “són contractes de 



 serveis els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb 
opció de compra o sense, de productes o béns mobles.” 

2. El segon paràgraf de l’article 138.2 del TRLCSP, considera contractes menors els contractes de
subministrament d’un import inferior a 18.000 euros.

3. Segons l’article 111.1 del TRLCSP, en els contractes menors la tramitació de l’expedient només
exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquesta de la despesa corresponent.

Proposta de resolució 

Un cop examinades les propostes presentades, s’han valorat les diferents ofertes seguint els 
següents criteris1: 
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Major nombre de tallers de 
demostració d’oficis 4 5 +5 4 3 +5 3 
Millor oferta econòmica 3 5 4 3 +5 2 2 
Animació musical 2 2 2 +5 4  3 +5
Animació teatral 2 4 2 +5 5 4 5 
Dansa i acrobàcia 1 5 1 +5 3 2 2 
Decoració 3 4 2 +5 4 3 4 
Activitats infantils 1 3 3 4 3 3 5 
Inclusió de personatges 
històrics de Calafell 4 5 5 2 5 3 5 
Grans espectacles 2 4 3 +5 5 5 3 
Campament 5 3 1 3 3 3 3 
Inclusió d’animals 2 4 2 +5 1 2 +5
Sopar medieval 4 4 2 4 5 4 3 
Fira del Terròs 1 1 1 1 1 3 5 
Inclusió de noves 
propostes/extres 

1 1 2 5 1 5 5 

TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS    35353535    50505050    35/3635/3635/3635/36    56/6256/6256/6256/62    48/4948/4948/4948/49    47/4847/4847/4847/48    55/5755/5755/5755/57    

La suma total de punts és la que decideix l’atorgament a una empresa o altra. 

1 Cadascun dels apartats es valora amb un mínim d’1 punt i un màxim de 5. Els punts forts es 
valoren amb un signe + que després suma un punt. 



La Fragua de Vulcano-Espectáculos AMB Producciones, SL és qui ha obtingut la major puntuació, 
aportant nombroses actuacions teatrals, musicals i d’acrobàcia, una decoració espectacular, una 
exposició de cambra de tortura i animals com oques i camells.  

Proposo que, s’adjudiqui la contractació de l’espectacle consistent en un Mercat Medieval a 
l’empresa La Fragua de Vulcano-Espectáculos AMB Producciones, SL per l’import de 9.000€  (IVA 
inclòs). 

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

Primer. Primer. Primer. Primer. ADJUDICAR la contractació de l’espectacle Mercat Medieval a l’empresa LA FRAGUA DE 
VULCANO-ESPECTÀCULOS AMB PRODUCCIONES SL, a realitzar els dies 2, 3 I 4  de setembre, per 
un import de 9.000 euros IVA inclòs. 

Segon.  Segon.  Segon.  Segon.  Donar compte del present acord a les empreses que han presentat oferta i als 
departaments d’intervenció i tresoreria municipals. 

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 PEL PEL PEL 
QUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXT REFT REFT REFT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RAL I DE RAL I DE RAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNYA YA YA YA 
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE A    
L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,    AMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: UMPTES: UMPTES: UMPTES:     

4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'UNA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'UNA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'UNA PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'UNA 
AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRESADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRESADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRESADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES       

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 d’abril de 2016, l’auxiliar administrativa de Departament d’Urbanisme i Obres, senyora 
E. P. G. en règim de personal laboral, presenta baixa d’incapacitat temporal per contingències 
comunes.

2. El 13 de juliol de 2016, el director dels serveis tècnics d’Urbanisme, emet informe proposant 
iniciar les gestions per cobrir el lloc de treball d’auxiliar administratiu per baixa per incapacitat 
temporal de la seva ocupant, així com la posterior maternitat i demés permisos que li siguin 
d’aplicació. A l’esmentat informe motiva la necessitat de la seva cobertura per tal que es pugui 
fer càrrec de les tasques de gestió de llicències urbanístiques i tota mena de certificats 
relacionats amb les mateixes donada la reducció de personal que ha patit el Departament. 
L’informe queda unit a l’expedient.

3. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases i la 
convocatòria que van regir la selecció per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu 
adscrita al departament d’Intervenció, en règim d’interinitat, i la creació d’una borsa de treball.

4. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda la constitució de la borsa de treball 
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents 
departaments. 



5. Atès que s’ha cridat a la persona següent de la llista, la candidata senyora A. T. A. i ha 
manifestat la seva conformitat i compleix amb els requisits establerts a les bases de selecció.

6. Atès que, d’acord amb les bases existeix un període de prova d’un mes.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0268/2016/RH/CG, de 14 de juliol de 
2016, i que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0721_16, de data 15 de juliol de 2016, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Article 4.1 i 2 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article
15 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat, el qual
disposa que es celebra per substituir un treballador de l'empresa amb dret a la reserva del lloc
de treball i es pot celebrar, així mateix, per cobrir temporalment un lloc de treball, durant el
procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.

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

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

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

6. Article 13 del vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament sobre el
període de prova.

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

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

9. 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.

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



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

1. Declarar l’excepcionalitat, en aplicació de la potestat d’autoorganització de la Corporació, per 
poder contractar a una auxiliar administrativa, adscrita al Departament d’Urbanisme i Obres, 
atès que la seva contractació respon a cobrir una baixa per incapacitat temporal, posterior baixa 
maternal i permisos relacionats de la seva titular dins d’una categoria laboral professional que té 
com a objecte la tramitació d’expedients administratius, i que no pot ser distribuït per la resta de 
treballadors per la manca de personal.

2. Contractar a la senyora A. T. A. com a auxiliar administrativa dins del Departament 
d’Urbanisme i Obres de la Corporació, mitjançant un contracte d'interinitat per cobrir la baixa 
maternal i posteriors permisos relacionats de la titular, senyora Esther Papiol Gallofré, amb 
efectes del 25 de juliol de 2016 i fins a la seva reincorporació.

3. Establir un període de prova d’un mes.

4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a auxiliar administrativa, grup C2 de 
titulació assimilat, complement de destí 13, més la part proporcional de les pagues extres que li 
corresponguin, sent el cost mensual el següent: 

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:50, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100%) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € B01/1500/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 285,36 € B01/1500/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € B01/1500/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues extres)    1.334,62 
PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € B01/1500/1300000 
PP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destí    47,56 € B01/1500/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € B01/1500/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    513,52 € B01/1500/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses pagues 
extres)    

2.069,66 € 




