
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/33JGL2016/33JGL2016/33JGL2016/33    

A Calafell, en data 1 d'agost 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 Jose Maria Gonzalez Matheu, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

NNNNOOOO    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 

AAAALLLLTTTTRRRREEEESSSS    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS:::: 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

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

1111....----        AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    AAAACCCCTTTTEEEESSSS    

1.1. JGL2016/29 ordinari 11/07/2016 
1.2. JGL2016/31 extraordinari amb urgència 20/07/2016 
1.3. JGL2016/30 ordinari 18/07/2016 

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

2222....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMAAAAJJJJOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22222222////2222000011116666 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDOOOOSSSS    EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIIISSSS    UUUUNNNNIIIIFFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRRSSSS    AAAAÏÏÏÏLLLLLLLLAAAATTTTSSSS    
AAAAMMMMBBBB    22224444    HHHHAAAABBBBIIIITTTTAAAATTTTGGGGEEEESSSS    ((((    11112222    ++++    11112222))))    IIII    AAAAPPPPAAAARRRRCCCCAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC////    HHHHOOOONNNNGGGGRRRRIIIIAAAA,,, 44443333888888882222    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    
DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL, a nom de BBBBUUUUIIIILLLLDDDDIIIINNNNGGGG    CCCCEEEENNNNTTTTEEEERRRR    SSSSAAAAUUUU, corresponent a l'expedient d'obra de nova 
planta número 22222222////2222000011116666        

Vist informe emès per l’arquitecte municipal de data 7 de juliol de 2016 , del qual literalment es 
desprèn el següent:  

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnnssss    
Vista la sol·licitud de llicència d’obra major referenciada a l’encapçalament, indico la deficiència no 
inclosa en el meu informe anterior i que també s’han d’esmenar: 



1. Manca aportar separata de prevenció d’incendis (2 còpies en paper i 2 còpies en suport 
digital) per tal de donar compliment al tràmit establert a l’Annex I de la Llei 3/2010, de 18 
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, que determina els supòsits sotmesos al control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i entre els quals es troba: “18. Establiments 
destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici, amb una superfície superior a 750m2.”””” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 37 de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del Municipi es 
notificaran a l’interessat les deficiències esmenables perquè les esmeni dins el termini de quinze 
dies, amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà 
la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, 
segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992.  

D’acord amb l’article 42.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú (LRJPA), pel qual es disposa que el transcurs 
del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre 
quan hagi d e requerir-se a qualsevol interessat la esmena de deficiències i la aportació de 
documentació i altres elements de judici necessaris, per el temps que transcorri entre la notificació 
del requeriment i el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del 
termini concedit, tot això sense perjudici del que està previst en l’article 71 de la present llei.        

Vistes les atribucions que em són conferides per decret de delegacions d'Alcaldia núm. 
2725/2015 de data 6 de juliol de 2015. 

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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR a BBBBUUUUIIIILLLLDDDDIIIINNNNGGGG    CCCCEEEENNNNTTTTEEEERRRR    SSSSAAAAUUUU per tal que, en el termini de quinze (15) dies, 
esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 22222222////2222000011116666    , per a 
la CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS UNIFAMILIARS AÏLLATS  AMB 24 HABITATGES ( 12 + 12) I 
APARCAMENT SITUAT AL C/ HONGRIA 43882 DE SEGUR DE CALAFELL, segons es desprèn 
de l’informe del arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, 
transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de 
l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons disposa 
l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992.  

− Aportar separata de prevenció d’incendis (2 còpies en paper i 2 còpies en suport digital) 
per tal de donar compliment al tràmit establert a l’Annex I de la Llei 3/2010, de 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, que determina els supòsits sotmesos al control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i entre els quals es troba: “18. Establiments 
destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici, amb una superfície superior a 750m2 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- SUSPENDRESUSPENDRESUSPENDRESUSPENDRE el transcurs del termini màxim per resoldre el present procediment i 
notificar la resolució, d’acord amb el que disposa l’article 42.5.a), de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 



comú, per el temps que transcorri entre la notificació del present requeriment i el seu efectiu 
compliment pel destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot això sense 
perjudici del que està previst en l’article 71 de la present llei. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR aquest a les parts interessades. 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE l’ACA PER L’AUTORITZCIÓ PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE l’ACA PER L’AUTORITZCIÓ PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE l’ACA PER L’AUTORITZCIÓ PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE l’ACA PER L’AUTORITZCIÓ 
D’INSTAL•LACIÓ CENTRE TRANSFORMADOR I CONSTITUCIÓ SERVITUT ELÈCTRICA AL D’INSTAL•LACIÓ CENTRE TRANSFORMADOR I CONSTITUCIÓ SERVITUT ELÈCTRICA AL D’INSTAL•LACIÓ CENTRE TRANSFORMADOR I CONSTITUCIÓ SERVITUT ELÈCTRICA AL D’INSTAL•LACIÓ CENTRE TRANSFORMADOR I CONSTITUCIÓ SERVITUT ELÈCTRICA AL 
TERRENY DE L’EDARTERRENY DE L’EDARTERRENY DE L’EDARTERRENY DE L’EDAR----ECOPARC. ECOPARC. ECOPARC. ECOPARC.        

FetsFetsFetsFets    

En data 25 d’abril de 2016, el Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell va sol·licitar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) autorització per instal·lar un Centre Transformador i 
l’atorgament d’una servitud elèctrica per l’EDAR – ECOPARC, de titularitat municipal, en la parcel·la 
con referència cadastral núm. 43037A003001190001BP. 
En data 23 de juny de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens ha notificat l’oferta de 
condicions en relació a la sol·licitud abans esmentada, mitjançant la qual resol que atès que, 
continua vigent el Conveni, de 29 de gener de 1999, subscrit entre la Junta de Sanejament i 
l’Ajuntament de Calafell en virtut el qual la Junta cedia a precari a la corporació local  una part dels 
terrenys adquirits per l’execució de l’EDAR per tal que els destinés a la instal·lació d’un ECOPARC, 
per procedir-se a autoritzar  i constituir la referida servitud elèctrica a favor de l’Ajuntament  de 
Calafell, d’acord amb la documentació tècnica presentada per l’Ajuntament, tot comunicant-li que 
aquesta restarà subjecta a les següents condicions: 

CONDICIONS PARTICULARS 
1. La servitud es constituirà a favor de l’Ajuntament a precari i mantindrà la seva vigència 

mentre: 
a. L’Ecoparc continuï essen de titularitat de l’Ajuntament de Calafell i prestant els 

seus serveis de gestió i transferència de residus. 
b. Que ENDESA continuï presentant el servei de subministrament elèctric a l’ecoparc 

o les seves instal·lacions a através de la CT. 

2. També s’extingirà de forma automàtica quan finalitzi la vigència del conveni de cessió 
subscrit l’any 1999 entre l’Ajuntament de Calafell i la Junta de Sanejament de 
Catalunya, de la qual l’Agència Catalana de l’Aigua és l’Organisme hidràulic successor. 

3. L’Ajuntament podrà cedir a ENDESA els drets municipals d’ús sobre la present servitud 
si bé no la seva titularitat. Els drets i obligacions que se’n derivin d’aquesta cessió 
només afectaran a aquestes parts ense que en cap cas l’Agència Catalana de l’Aigua 
resti subjecte o condicionada per cap dels acord, ni dels drets o deures que continguin, 
que la Corporació local i l’empresa subministradora subscriguin. 

4. La servitud es constitueix exclusivament per garantir, millorar o ampliar el 
subministrament elèctric de les instal·lacions de l’”ecoparc” titularitat de l’Ajuntament 
de Calafell d’acord amb el projecte presentat per la Corporació local. Qualsevol 
ampliació de o modificació de les finalitats de la servitud elèctrica requerirà prèvia 



autorització de l’Agència, sense que en cap cas la present condició pressuposi que la 
petició obtindrà un pronunciament favorable.  

5. L’Ajuntament, com a beneficiari de la servitud elèctrica, o el responsable de l’execució i 
manteniment de les noves instal·lacions elèctriques, restarà obligat a obtenir tots els 
permisos preceptius de conformitat amb legislació vigent. 

6. L’Agència no serà responsable ni se li podrà imputar cap responsabilitat ni exigir-li 
indemnització que pogués derivar-se per l’extinció del dret de servitud per qualsevol de 
les causes legalment previstes a la resolució d’atorgament de la mateixa o bé al 
conveni subscrit entre la Junta de Sanejament i l’Ajuntament de Calafell l’any 1999. 

7. L’Ajuntament de Calafell i l’empresa subministradora respondran de forma solidària 
davant de l’Agència Catalana de l’Aigua per qualsevol perjudici o danys als béns i 
instal·lacions titularitat d’aquesta, que puguin ocasionar-se durant l’execució de les 
obres, les actuacions de manteniment, o el normal funcionament de les instal·lacions 
de l’”ecoparc” i dels serveis de subministrament elèctric existents o de nova execució. 

8. La present servitud elèctrica, en tant que s’atorga a favor de l’Ajuntament de Calafell 
per a la prestació d’un servei públic (la gestió de residus de l’”ecoparc”), té caràcter 
gratuïta. Tanmateix l’Ajuntament assumirà al seu càrrec totes les despeses de 
constitució i inscripció registral que se’n puguin derivar, així com les derivades de 
l’extinció de la mateixa quan aquesta es produeixi. 

9. Qualsevol modificació de les finalitats, usos i/o beneficiaris de la prestació del servei de 
subministrament que justifica la constitució de la present servitud elèctrica requerirà de 
la preceptiva resolució favorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

10. L’Ajuntament promourà, un cop finalitzades la totalitat de les obres projectades, una 
revisió del pla de seguretat i emergència del recinte i instal·lacions de l’”ecoparc”. 

11. En un termini màxim d’1 any des de la finalització de les obres l’Ajuntament haurà de 
remetre a l’Agència Catalana de l’Aigua còpia del projecte “as built” de les obres 
subjectes al dret de servitud, i certificat conforme ha estat actualitzat i aprovat per 
l’organisme administratiu competent el pla de seguretat i emergència actualitzat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

L’article 29 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals disposa que els ens locals tenen capacitat jurídic plena per adquirir, posseir, 
administrar i disposar tota classe de bens i drets. 

L’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,    de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, disposa que: “Les administracions públiques 
poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no 
susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb 
l’abast, efectes i règim jurídic específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli; 



aquests actes poden tenir la consideració que finalitzen els procediments administratius, o bé es 
poden inserir en aquests prèviament, d’una manera vinculant o no, a la resolució que els posi fi.” 

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.- Acceptar les condicions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per l’autorització de la 
instal·lació d’un Centre Transformador i l’atorgament d’una servitud elèctrica en el terreny 
titularitat de l’ACA, amb referència cadastral núm. XXXXX, on es troba la instal·lació de 
l’EDAR-ECOPARC de titularitat municipal. 

2222....----    Notificar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), carrer Provença, 204-208 de 
Barcelona (CP 08036).  

2222....1111....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS       

FFFFeeeettttssss    

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

1. Expedient núm. OE 12/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016, per la neteja del solar situat a l’av. Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de 
Calafell, propietat d’OBRES VILANOVA 3, SL. 

2. Expedient núm. OE 13/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Cadaquès de Segur de Calafell, propietat de 
SOLE GIMENO, SL. 

3. Expedient núm. OE 29/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Ripoll de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat del Sr. F. S. M. i C. F. G. 

4. Expedient núm. OE 34/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016, per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de 
Segur de Calafell, propietat del Sr. D. C. S. 

5. Expedient núm. OE 53/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016, per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Diagonal 
de la Bonanova de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. J. F. R.  

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que per al compliment dels deures d’ús, conservació rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o 



a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions 
necessàries.  

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

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

1111.- Ordenar als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 
20 dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant 
exigible l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents 
treballs, obres i/o actuacions: 

1. La neteja del solar situat a l’av. Marca Hispànica, 154-156 de la Urb. Segur de Dalt de 
Calafell, propietat d’OBRES VILANOVA 3, SL. Expedient núm. OE 12/16. 

2. La neteja del solar situat al c. Cadaquès, 6 de Segur de Calafell, propietat de SOLE 
GIMENO, SL. Expedient núm. OE 13/16. 

3. La neteja del solar situat al c. Ripoll de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat del Sr. 
F. S. M. i C. F. G. Expedient núm. OE 29/16. 

4. La neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. D. C. S. Expedient núm. OE 34/16. 

5. La neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Diagonal de la 
Bonanova de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. J. F. R. Expedient 
núm. OE 53/16.  

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

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

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

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

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



2222....1111....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMAAAAJJJJOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    
NNNNÚÚÚÚMMMM....    22223333////2222000011116666....       

Vista sol·licitud de llicència d’obres per la CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNNAAAA    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSEEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOO    IIII    
TTTTRRRRAAAANNNNSSSSFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSIIIIDDDDUUUUSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    situada    al C/ MAS CANYIS 43820 de 
Calafell, a nom de OOOOPPPPEEEERRRRAAAA    CCCCAAAATTTTAAAALLLLOOOONNNNIIIIAAAA,,,,    SSSS....LLLL....UUUU...., corresponent a l'expedient d'obra de nova planta 
número 22223333////2222000011116666.... 

Vist informe emès per l’arquitecte municipal de data11 de juliol de 2016, del qual literalment es 
desprèn el següent:  

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnnssss    

Per tant, i a la vista de la documentació que acompanya la sol·licitud de llicència d’obra major 
referenciada a l’encapçalament, indico les deficiències que s’han d’esmenar: 

1. Caldrà aportar escriptura de la parcel·la o altra documentació que acrediti el domini sobre 
la finca. 

2. El projecte executiu complet que s’aporti haurà d’estar visat pel col·legi corresponent. 
3. Manca aportar assumeix tècnic de direcció d’obra visat pel col·legi corresponent. 
4. Manca aportar programa de control de qualitat visat pel col·legi corresponent. 
5. Manca aportar estudi bàsic de seguretat i salut visat pel col·legi corresponent. 
6. El projecte executiu aportat és insuficient. Cal aportar un projecte complet que haurà 

d’incloure una memòria en la qual es descrigui l’obra que es pretén executar i les 
justificacions del compliment de tota la normativa que li sigui d’aplicació (CTE, 
especialment DB SI i DB SUA). Aquesta memòria haurà de contenir, a més, una justificació 
del compliment dels paràmetres urbanístics de la zona on s’ubica la finca (Zona G de grans 
naus del Pla Parcial Parc Empresarial de Calafell) especialment punts 5 i 8 de l’article 12, i 
tots els punts de l’article 15 de la normativa urbanística del Pla Parcial). 

7. Aquest nou projecte complet haurà de tenir un plànol de parcel·la amb els límits acotats i 
amb els elements interiors fixos també acotats respecte els límits i entre ells. 

8. Respecte els plànols aportats, la dimensió dels elements dibuixats als mateixos no és 
concordant amb l’escala gràfica indicada. 

9. Manca justificar les tanques de parcel·la (art. 12.5 NNUU del Pla Parcial Parc Empresarial de 
Calafell). “ 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 37 de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del Municipi es 
notificaran a l’interessat les deficiències esmenables perquè les esmeni dins el termini de quinze 
dies, amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà 
la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons 
disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992.  

D’acord amb l’article 42.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú (LRJPA), pel qual es disposa que el transcurs del 
termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan 
hagi de requerir-se a qualsevol interessat la esmena de deficiències i la aportació de documentació i 
altres elements de judici necessaris, per el temps que transcorri entre la notificació del requeriment i 



el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot 
això sense perjudici del que està previst en l’article 71 de la present llei.        

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de Urbanisme i per unanimitat acorda: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR a OOOOPPPPEEEERRRRAAAA    CCCCAAAATTTTAAAALLLLOOOONNNNIIIIAAAA,,,,    SSSS....LLLL....UUUU.... per tal que, en el termini de quinze (15) dies, 
esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 22223333////2222000011116666    , per la 
CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNNAAAA    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSEEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    IIII    TTTTRRRRAAAANNNNSSSSFFFFEEEERRRRÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSIIIIDDDDUUUUSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    situada al C/ MAS CANYIS DEL PARC EMPRESARIAL de CALAFELL, segons es 
desprèn de l’informe del arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment 
que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de 
l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 
76.3 de la esmentada llei 30/1992.  

− Aportar escriptura de la parcel·la o altra documentació que acrediti el domini sobre la finca. 
− El projecte executiu complet que s’aporti haurà d’estar visat pel col·legi corresponent. 
− Manca aportar assumeix tècnic de direcció d’obra visat pel col·legi corresponent. 
− Manca aportar programa de control de qualitat visat pel col·legi corresponent. 
− Manca aportar estudi bàsic de seguretat i salut visat pel col·legi corresponent. 
− El projecte executiu aportat és insuficient. Cal aportar un projecte complet que haurà 

d’incloure una memòria en la qual es descrigui l’obra que es pretén executar i les 
justificacions del compliment de tota la normativa que li sigui d’aplicació (CTE, 
especialment DB SI i DB SUA). Aquesta memòria haurà de contenir, a més, una justificació 
del compliment dels paràmetres urbanístics de la zona on s’ubica la finca (Zona G de grans 
naus del Pla Parcial Parc Empresarial de Calafell) especialment punts 5 i 8 de l’article 12, i 
tots els punts de l’article 15 de la normativa urbanística del Pla Parcial). 

− Aquest nou projecte complet haurà de tenir un plànol de parcel·la amb els límits acotats i 
amb els elements interiors fixos també acotats respecte els límits i entre ells. 

− Respecte els plànols aportats, la dimensió dels elements dibuixats als mateixos no és 
concordant amb l’escala gràfica indicada. 

− Manca justificar les tanques de parcel·la (art. 12.5 NNUU del Pla Parcial Parc Empresarial de 
Calafell). “ 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- SUSPENDRESUSPENDRESUSPENDRESUSPENDRE el transcurs del termini màxim per resoldre el present procediment i notificar 
la resolució, d’acord amb el que disposa l’article 42.5.a), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per el temps 
que transcorri entre la notificació del present requeriment i el seu efectiu compliment pel 
destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot això sense perjudici del que 
està previst en l’article 71 de la present llei. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR aquest a les parts interessades. 

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

FetsFetsFetsFets    

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



1. Neteja del solar situat a la Rda. De la Boanova de la Urb. La Bonanova de Calafell, 
propietat de la Sra. J. O. Garcia (exp. núm. OE 82/16). 

2. Neteja del solar situat al c. Bassa Miquela del Parc Empresarial de Calafell, propietat dels 
Srs. S. Ar. C. i P. M. A. (exp. núm. OE 83/16). 

3. Neteja del solar situat al c. Bassa Miquela del Parc Empresarial de Calafell, propietat de 
VIUDA DE ANTONIO FONT, SA (exp. núm. OE 84/16). 

4. Neteja del solar situat i poda i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Espanya 
de Segur de Calafell, propietat de la Sra. J. M. Sa. (exp. núm. OE 85/16). 

5. Neteja del solar situat al c. Eduard Toldrà de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat del  
Sr. A. B. M. (exp. núm. OE 86/16). 

6. Neteja del solar situat al c. Antistiana de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. 
R. G. V. (exp. núm. OE 87/16). 

7. Neteja del solar, neteja i manteniment, o segellat, de la piscina de la finca situada al c. Rasa 
del Meix de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat de ROZAS RUIZ, SL (exp. núm. 
OE 88/16). 

8. Neteja del solar i manteniment-poda de l’arbrat a la finca situada a l’av. Cossetània  i av. 
Mossèn Jaume Soler de la urb. Estany de Calafell, propietat de Inmobiliaria Arce XV, SL i de 
la Sra. Mª C. S. R. (exp. núm. OE 89/16). 

9. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat del solar situat al c. de la Rosa de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat del Sr. V. A. C. (exp. núm. OE 90/16). 

10. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ginesta de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat de GOTER GRAN, SL (exp. núm. OE 91/16).  

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: 

1111....---- 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 c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de la Sra. A. I. L. J. (exp. núm. OE 82/16). 

2. Neteja del solar situat al c. Bassa Miquela del Parc Empresarial de Calafell, propietat dels 
Srs. S. A. C. i P. M. A. (exp. núm. OE 83/16). 

3. Neteja del solar situat al c. Bassa Miquela del Parc Empresarial de Calafell, propietat de 
VIUDA DE ANTONIO FONT, SA (exp. núm. OE 84/16). 

4. Neteja del solar situat i poda i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. Espanya 
de Segur de Calafell, propietat de la Sra. J. M. S. (exp. núm. OE 85/16). 

5. Neteja del solar situat al c. Eduard Toldrà de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat del  
Sr. A. B. M.(exp. núm. OE 86/16). 

6. Neteja del solar situat al c. Antistiana de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. 
R. G. V. (exp. núm. OE 87/16). 

7. Neteja del solar, neteja i manteniment, o segellat, de la piscina de la finca situada al c. Rasa 
del Meix de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat de ROZAS RUIZ, SL (exp. núm. 
OE 88/16). 

8. Neteja del solar i manteniment-poda de l’arbrat a la finca situada a l’av. Cossetània i av. 
Mossèn Jaume Soler de la urb. Estany de Calafell, propietat de Inmobiliaria Arce XV, SL i de 
la Sra. Mª C. S. R. (exp. núm. OE 89/16). 

9. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat del solar situat al c. de la Rosa de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat del Sr. V. A. C.(exp. núm. OE 90/16). 

10. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ginesta de la Urb. 
Valldemar de Calafell, propietat de GOTER GRAN, SL (exp. núm. OE 91/16).  

2.2.2.2.---- Notificar la present resolució als interessats i concedir deu (10) dies, a comptar de l’endemà de 
la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho consideren, puguin examinar l’expedient 
administratiu en el nostre departament d’urbanisme, Plaça de la Constitució, 5, (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·leguin el que creguin convenient en defensa dels 
seus drets i interessos. 

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

2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. DONAR COMPTE COMUNICAT DEL CONSORCI D'AIGUES DE TARRAGONA D'INICI DE DONAR COMPTE COMUNICAT DEL CONSORCI D'AIGUES DE TARRAGONA D'INICI DE DONAR COMPTE COMUNICAT DEL CONSORCI D'AIGUES DE TARRAGONA D'INICI DE DONAR COMPTE COMUNICAT DEL CONSORCI D'AIGUES DE TARRAGONA D'INICI DE 
LES OBRES DE LA CANONADA "RAMAL CALAFELLLES OBRES DE LA CANONADA "RAMAL CALAFELLLES OBRES DE LA CANONADA "RAMAL CALAFELLLES OBRES DE LA CANONADA "RAMAL CALAFELL----CUNIT"CUNIT"CUNIT"CUNIT"       

Fets Fets Fets Fets 



El Consorci d’Aigües de Tarragona, mitjançant escrit amb registre d’entrada d’aquest Ajuntament 
núm. 2016/25673 de data 26 de juliol, comunica l’inici de les obres “CC01-V02P. Variant per 
afecció a la plaça Cosme Mainé al terme municipal de Calafell. 

La finalitat de l’obra és l’execució d’una variant de la canonada del CAT “Ramal Calafell-Cunit”, de 
fosa dúctil DN-500, per desafectar la porció de canonada que transcorre per l’interior d’una 
parcel·la particular destinada a habitatge en filera i evitar així tenir instal·lada una canonada en 
zona privada. 

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

De conformitat amb els articles 127.1 del RDL 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Aigües i l’article 26.5 del DL 382003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’obra no està subjecte a llicència, ni aprovació municipal 
ni qualsevol acte de control preventiu municipal. 

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. Quedar assabentats de l’inici de les obres “CC01-V2P. Variant per afecció a la plaça Cosme
Mainé”, variant de la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona Ramal Calafell-Cunit.

2. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci d’Aigües de Tarragona i als Serveis Tècnics
Municipals

2222....1111....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM    11118888////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 18/2016  
TITULAR: D. Z. M. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA. RASA DEL MEIX, 10 . URB. LA 
BONANOVA . CALAFELL.  

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per D. Z. M. en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    4444....222255550000,,,,00000000    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44448888////2222000011115555, per a la CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR I PISCINA situat al C/ RASA DEL MEIX Urbanització BONANOVA de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    



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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    DDDD.    ZZZZ.    MMMMOOO.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de    4444....222255550000,,,,00000000    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
44448888////2222000011115555

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

2222....1111....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    PPPPAAAAGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEELLLL    PPPPRRRREEEEUUUU    JJJJUUUUSSSSTTTT    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    SSSSIIIITTTTUUUUAAAADDDDAAAA    AAAA    
LLLL''''AAAAVVVV....    EEEESSSSPPPPAAAANNNNYYYYAAAA    333   DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Suspensió pagament preu just finca av. Espanya  de Segur de Calafell 

FFFFeeeettttssss        

En  data 20 de maig de 2016, per correu administratiu (RE núm. 18.164, 23-5-2016), el Sr. Ll. E. S., 
en nom i representació de la societat ESAVAINA , SL, en qualitat d’Administrador Únic de la 
mateixa, va sol·licitar que dins els tres mesos  des de la notificació de la Sentència Núm. 849 del 
Tribunal Superior de Justícia de  Catalunya, de data 19 de desembre de 2014, dictada en els 
autos 436/2011 i 483/2011, acumulat, es liquidi a favor de l’entitat el preu just de 
1.111.378,96.- euros fixat per la sentència, més els interessos  de demora - meritats des de el dia 
27 de gener de 2010 fins el dia que se’ns liquidi la quantitat resultant – i l’IVA, únicament en 
relació al preu just. 

En  data 26 de maig de 2016, per correu administratiu (RE núm. 18.853, 27-5-2016), la interessada 
va presentar una nova instància corregint l’anterior, del dia 20 de maig de 2016, en el sentit de 
demanar que els interessos de demora hauran de ser calculats des de la data de meritació de 27 de 
juliol de 2009 i no des de el dia 27 de gener de 2010. 

La interessada basa la seva petició en l’esmentada Sentència núm. 849 del TSJC, de 19 de 
desembre de 2014, contra la que l’Ajuntament de Calafell, el seu dia, va presentar recurs de 
cassació fonamentant-lo amb els següents motius: 

1.- Motiu de cassació a l’article 88.1.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa (LJCA), per haver-ne trencat les formes essencials del judici per 
infracció de les normes reguladores de les sentencies al incórrer en falta de motivació i 
incongruència omissible. Vulneració dels articles 24 i 120.3 de la Constitució, 33 i 67 de la 
LJ i 209.3 i 218 de la Llei d’Enjudiciament Civil, així com de la jurisprudència emanada dels 
citats preceptes. 



2.- Motiu de cassació a l’article 88.1.d) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa (LJCA). Els pronunciaments continguts en els Fonaments de 
Dret Sisè i Sèptim de la sentència, referents al benefici del promotor i als costos de 
construcció, vulneren l’article 60 de la LJ, en relació amb els articles 319 i 348 de la LEC, 
així com la jurisprudència relativa a la valoració de les proves segons les regles de la sana 
crítica. I, així mateix, els esmentats pronunciaments vulneren l’article 24 del TRLS i l’ordre 
ECO/805/2003, modificada per l’ordre EHA/3011/2007, així com la jurisprudència que 
estableix la presumpció d’encert dels acords adoptats pels Jurats d’ Expropiació. 

El propi Tribunal Suprem, mitjançant Auto, de 3 de  març de 2016 (autos 8/608/2015), va acordar 
declarar la in admissió del recurs de cassació. 

Contra el referit Auto, de 3 de març de 2016, l’Ajuntament de Calafell va promoure incident de 
nul·litat d’actuacions a l’empara dels articles 241 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 228 de la 
Llei d’Enjudiciament Civil per considerar que l’Auto vulnerava al seu dret fonamental a obtenir una 
tutela judicial efectiva sense indefensió, consagrat a l’article 24. 1 de la Constitució, en les seves 
vessants relatives a la motivació de les resolucions judicials i el dret al recurs. L’esmentat incident 
també va ser inadmés a tràmit per Providència del Tribunal Suprem, de 23 de maig de 2016. 

El passat dia 11 de juliol, l’Ajuntament de Calafell va interposar recurs d’empara davant del Tribunal 
Constitucional contra l’Auto, de 3 de març de 2016, i de la Providència, de 23 de maig de 2016, 
dictat pel Tribunal Suprem atès que vulneren el dret a una tutela judicial efectiva sense indefensió, 
en la seva vessant d’accés al recurs, reconegut a l’article 24.1 de la Constitució Espanyola. A més, 
mitjançant aquests recurs d’empara l’Ajuntament de Calafell ha sol·licitat la suspensió de l’execució 
l’Auto de 3 de març de 2016, i de la Providència, de 23 de maig de 2016, contra les que s’ha 
interposat recurs d’empara, així com de la Sentència núm. 849, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 19 de desembre de 2014.   

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

L’article 56.1 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional encara que estableix, com a regla 
general, que la interposició del recurs d’empara no suspèn els efectes de l’acte o sentencia 
impugnats. Ara bé, l’apart del mateix precepte s’estableix que quan l’execució de l’acte o sentència 
impugnats produeixi un perjudici al recurrent que pogués fer perdre a l’empara la seva finalitat, la 
Sala o la Secció en el supòsit de l’article 52.2 , d’ofici o a instància del recurrent, podrà disposar la 
suspensió, total o parcial, dels seus efectes, sempre i quan la suspensió no ocasioni pertorbació 
greu a un interès constitucionalment protegit, ni als drets fonamentals o llibertats d’altre persona.   
L’execució de les resolucions judicials objecte d’empara causaria un evident perjudici a aquest 
Ajuntament perquè significaria l’obligació de satisfer a la societat ESAVAINA, SL, la quantitat de 
1.11.378,96.- euros, més interessos, que, d’estimar-ne l’empara  comportaria la reanudació del 
recurs de cassació el seu dia interposat i que disposa d’efectes suspensius respecte del 
pronunciament d’instància (en el nostre  cas la Sentencia núm. 849 del TSJC que va fixar el preu 
just que la interessa pretén que se li satisfaci). 
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest el risc que per  a l’hisenda local suposaria la realització 
d’un pagament tant important sense haver-se resolt encara el recurs d’empara, ni disposar-se de 
caució o garantia suficient, per part de la interessada , per a respondre de la seva devolució en el 
cas de l’eventual estimació del recurs d’empara de la cassació plantejada per l’Ajuntament, 
circumstancia que inclús posa en risc la finalitat del present recurs. A més, la suspensió de 
l’execució interessada no ocasionaria cap pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit, 
ni tampoc als drets fonamentals o llibertats d’altra persona. 



Vist el 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: 

1111....---- Suspendre la sol·licitud de la interessada, ESAVAINA, SL, de pagament del preu just de 
1.111.378,96.- euros, fixat per la Sentència núm. 849 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 19 de desembre de 2014, dels seus interessos de demora i de l’IVA del preu just, 
mentre no es pronunciï el Tribunal Constitucional en relació a la petició de suspensió de l’execució 
l’Auto, de 3 de març de 2016, i de la Providència, de 23 de maig de 2016, dictades pel Tribunal 
Suprem, així com de la Sentència núm. 849 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 19 de desembre de 2014, que l’Ajuntament ha sol·licitat mitjançant el recurs d’empara. 

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 la sol·licitud de la interessada, ESAVAINA, SL, de pagament del preu just de 
1.111.378,96.- euros, fixat per la Sentència núm. 849 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 19 de desembre de 2014, dels seus interessos de demora i de l’IVA del preu just, 
mentre no es pronunciï el Tribunal Constitucional en relació a la petició de suspensió de l’execució 
l’Auto, de 3 de març de 2016, i de la Providència, de 23 de maig de 2016, dictades pel Tribunal 
Suprem, així com de la Sentència núm. 849 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 19 de desembre de 2014, que l’Ajuntament ha sol·licitat mitjançant el recurs d’empara. 

2222....---- Notificar la present resolució a la interessada. 

3333....----    Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

2222....1111....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRRAAAATTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    IIII    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    IIIINNNNIIIICCCCIIIIAAAALLLL    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNVVVVEEEENNNNIIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCC    DDDDEEEE    
GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓÓÓÓ    EEEENNNNTTTTRRRREEEE    LLLL’’’’EEEENNNNTTTTIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNSSSSEEEERRRRVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍGGGGOOOONNNN    6666CCCC----2222    DDDDEEEE    MMMMAAAASSSS    MMMMEEEELLLL    IIII    
LLLL’’’’AAAAJJJJUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 25 de juliol de 2016, el Sr. S. V. A., el Sr. S. N. i el Sr. J. M. A., en nom i representació 
de l’Entitat de Conservació Unitat d’Actuació 6 C-2 de la Urbanització de Mas Mel i l’Ajuntament 
de Calafell, van signar un conveni urbanístic de gestió en relació amb l’àmbit referit amb l’objecte 
de regular l’execució, realització i recepció de les obres i actuacions necessàries per restablir 
l’estat idoni de conservació i manteniment dels serveis bàsics i indispensables de la urbanització. 

Vistos els informes tècnic i jurídic emesos per l’arquitecte director del Departament d’Urbanisme i 
l’assessor jurídic, el 27 i 28 de juliol de 2016, respectivament, que consten incorporats a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

Considerant allò que disposen els articles 9.8, 25.1, 18.1.c) i 61 del text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre -TRLSRU-.  



De conformitat amb els articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-.  
D’acord amb l’article 23, 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme.  

I, en l'exercici de les competències que em confereix l’article 51.1.s) 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; els 
articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i el 
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: 

1.1.1.1.---- Ratificar i aprovar inicialment el conveni urbanístic de gestió referit i que s’adjunta integra a la 
present resolució. 
2.2.2.2.----    Sotmetre a informació pública, per termini d'un mes des de la publicació de l'anunci 
corresponent, al Butlletí Oficial la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, al Tauler d'Anuncis i a la pàgina web d'aquest Ajuntament. 
Durant aquest període d'informació pública, podrà examinar-se l’esmentat conveni urbanístic de 
gestió per qualsevol persona i formular-se les al·legacions o observacions que procedeixin. A tal 
efecte, queda a disposició dels interessats l'expedient administratiu tramitat per tal que pugui ser 
examinat al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, Plaça constitució, núm. 5 de 
Calafell, durant el període d'informació pública, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 hores. 
3.3.3.3.---- Disposar que, si durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats no es 
formula cap al·legació ni reclamació ni observació, el conveni que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. En aquest cas, es procedirà a: 

- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el present acord, amb el text

definitiu de l’esmentat conveni urbanístic de gestió, així com a un dels diaris de premsa

periòdica de més divulgació al municipi, en el Tauler  d’anuncis d’aquest Ajuntament i

en la seva pàgina web municipal.

- Enviar una còpia del conveni urbanístic de gestió que s’aprova al Departament de

Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un (1) mes des de la seva aprovació,

per que sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació

telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat de

Catalunya.

- Facultar i autoritzar, tant àmpliament com sigui possible en dret, a l’Alcalde d’aquest

Ajuntament, per que atorgui tots els documents públics i privats necessaris per la plena

eficàcia d’aquest acord.

4444....----    Notificar als interessats la present resolució. 

2222....1111....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM    22229999////2222000011116666 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per la CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEESSSSCCCCAAAALLLLAAAA    situat  al C GARONA 
43882 de Segur de Calafell, a nom de MMMM.    MMMMAA.    RRRRUUU. corresponent a l'expedient d'obra de nova 
planta número 22229999////2222000011116666.... 



Vist informe emès per l’arquitecte municipal de data 19 de juliol de 2016 , del qual literalment es 
desprèn el següent:  

“ Conclusions“ Conclusions“ Conclusions“ Conclusions    

Vista la sol·licitud de llicència d’obra major referenciada a l’encapçalament, indico les deficiències 
que s’han d’esmenar: 

1. Manca Programa de Control de Qualitat. 
2. Manca Qüestionari estadístic de l’edificació. 
3. Manca aportar acreditació tècnica de la pintura ignifuga que s’aplicarà a l’estructura i els 

elements metàl·lics (Homologació del producte, característiques tècniques i condicions 
d’aplicació). 

4. Manca aportar separata de prevenció d’incendis per tal de sol·licitar el control preventiu de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat 
deCatalunya, d’acord amb el que determina l’Annex 1 de la Llei 3/2010, ja que entenem 
que la modificació de l’escala, què és la via d’evacuació de l’edifici, és una modificació 
significativa de l’edifici i de l’activitat. S’hauran d’aportar 2 exemplars en paper i un en 
suport digital.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 37 de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del Municipi es 
notificaran a l’interessat les deficiències esmenables perquè les esmeni dins el termini de quinze 
dies, amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà 
la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons 
disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992.  

D’acord amb l’article 42.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú (LRJPA), pel qual es disposa que el transcurs del 
termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan 
hagi d e requerir-se a qualsevol interessat la esmena de deficiències i la aportació de documentació 
i altres elements de judici necessaris, per el temps que transcorri entre la notificació del requeriment 
i el seu efectiu compliment pel destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot 
això sense perjudici del que està previst en l’article 71 de la present llei.        

Vistes les atribucions que em són conferides per decret de delegacions d’Alcaldia núm. 2725/2015 
de data 6 de juliol de 2015. 

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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR al Sr. MMMMAAA.   MMMMAAA.    RRRR. per tal que, en el termini de quinze (15) dies, esmeni les 
deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 22229999////2222000011116666    , per la 
CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEESSSSCCCCAAAALLLLAAAA    situat al C/ GARONA 43882 de Segur de Calafell, segons es desprèn de 
l’informe del arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, 
transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, 
amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la 
esmentada llei 30/1992.  



− Manca Programa de Control de Qualitat. 
− Manca Qüestionari estadístic de l’edificació. 
− Manca aportar acreditació tècnica de la pintura ignifuga que s’aplicarà a l’estructura i 

els elements metàl·lics (Homologació del producte, característiques tècniques i 
condicions d’aplicació). 

− Manca aportar separata de prevenció d’incendis per tal de sol·licitar el control 
preventiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la 
Generalitat deCatalunya, d’acord amb el que determina l’Annex 1 de la Llei 3/2010, ja 
que entenem que la modificació de l’escala, què és la via d’evacuació de l’edifici, és 
una modificació significativa de l’edifici i de l’activitat. S’hauran d’aportar 2 exemplars 
en paper i un en suport digital.” 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.- SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDRRRREEEE el transcurs del termini màxim per resoldre el present procediment i notificar 
la resolució, d’acord amb el que disposa l’article 42.5.a), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per el temps 
que transcorri entre la notificació del present requeriment i el seu efectiu compliment pel 
destinatari, o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot això sense perjudici del que 
està previst en l’article 71 de la present llei. 

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR.- NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR aquest a les parts interessades. 

2222....1111....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111111115555////2222000011116666 
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111111115555////2222000011116666        

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

Número d’expedient: 115/2016  
Interessat: ARCHIRENT SL HOTEL MIRAMAR  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 15 de juny de 2016 la societat  ARCHIRENT SL HOTEL MIRAMAR, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 115/2016 per a la INSTAL·LACIÓ DE VETLLADOR 
a l’immoble situat al PASSEIG MARITIM DE SANT JOAN DE DEU de Calafell.  

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez 
ha emès informe favorable en data 20 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que 
es desprèn: 

“Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de 
tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques 
previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.  
No obstant procedeix fer les següents observacions: 

• En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material



amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de 
Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8” 

• D’acord amb l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, el beneficiari
estarà obligat a fer un dipòsit previ per garantir els posibles desperfectes o deteriorament del
domini públic.

Vist l’informe jurídic, de data 21 de juny de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de 
l’àrea de [RAW.PRO.DATGEN.CL1] i per unanimitat acorda: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la societat ARCHIRENT SL - HOTEL MIRAMAR  la llicència d'obres menors 
Exp. Núm. 115/2016 per a la INSTAL·LACIÓ DE VETLLADOR a l’immoble situat al PASSEIG 
MARITIM DE SANT JOAN DE DEU  43820 de Calafell subjecte a les condicions especials 
requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 20 de juny de 2016  adjunt a aquesta 
resolució, i a les següents condicions generals:

� La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau - 
amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar 
sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.  
� No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància de 30 
metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del ramal 
corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 
� Queda també prohibit: 

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

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



� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
� El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el 
sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió 
del efectes de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent 
expedient. 

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

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

Art. 2. Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembre: No seran autoritzades obres d’enderroc, 
excavacions, fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment 
de façanes. No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de 
pals aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs 
propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les 
obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les 
obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per 
la utilització de maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors 
(excepte les descrites en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual 
es faci constar la producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es 
procedirà a l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran 
ésser iniciats i els ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

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

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



deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona 
de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

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 HUMANRECURSOS HUMANRECURSOS HUMANRECURSOS HUMANSSSS 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE 
REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLGENERAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLGENERAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLGENERAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda deixar la proposta sobre la taula. 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UN TREBALLADOR PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UN TREBALLADOR PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UN TREBALLADOR PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UN TREBALLADOR 
D’AQUEST AJUNTAMENT.D’AQUEST AJUNTAMENT.D’AQUEST AJUNTAMENT.D’AQUEST AJUNTAMENT.    

FetsFetsFetsFets    

1. L’11 de juliol de 2016, (RGE número: 24162), té entrada en aquesta Corporació instància del 
treballador senyor D. P. F. amb categoria de peó de la unitat de la Brigada del departament de 
Via Pública d’aquesta Corporació, en règim de personal laboral, en què sol·licita gaudir dels 
quinze dies naturals per matrimoni, que es celebrarà el 15 d’octubre 2016, dins del període 
comprés des del 17 d’octubre fins al 31 d’octubre  de 2016.

2. El 27 de juliol de 2016, el Departament de Via Pública informa favorablement a la petició de 
gaudir del permís durant el període sol·licitat pel treballador.

3.  Atès que la sol·licitud del permís es anterior caldrà aportar el llibre de família (matrimoni) o 
el certificat de convivència (formació de parella de fet) que acrediti la situació. 

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0278/2016/RH/CG, de data 27 de
juliol de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. Article 51 de Real Decret Legislatiu 5/2015,de 30 d'octubre, por el que se 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), Real Decreto 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.

1. Article 21 del Conveni Col·lectiu del personal al Servei de l'Ajuntament de Calafell, pel període
2010-2012, actualment prorrogat.

2. Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, i la Disposició
addicional primera sobre l’aplicació de l’esmentada llei al personal laboral de les administracions
públiques.

3. Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2006, en quant a l’aplicació per al personal laboral.

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 al senyor D. P. F. personal laboral adscrit al Departament de Via Pública, amb 
categoria de peó de la unitat de la Brigada Municipal, el permís per matrimoni de quinze dies 
naturals consecutius, pel període comprès del 17 al 31 d’octubre de 2016, ambdós 
inclosos, condicionat a la presentació del llibre de família que acrediti la situació.

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

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER NAIXEMENT I PATERNITAT, PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER NAIXEMENT I PATERNITAT, PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER NAIXEMENT I PATERNITAT, PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER NAIXEMENT I PATERNITAT, 
SOLSOLSOLSOL....LICITAT PER UN TREBALLADOR D’AQUEST LICITAT PER UN TREBALLADOR D’AQUEST LICITAT PER UN TREBALLADOR D’AQUEST LICITAT PER UN TREBALLADOR D’AQUEST AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.AJUNTAMENT.       



FetsFetsFetsFets    

1. El 27 de juliol de 2016 (RGE núm. 25810), té entrada en aquesta Corporació instància del senyor 
A. B. F., adscrit al lloc de treball de tècnic del departament d’Esports, en règim de personal 
laboral, en la qual sol·licita el permís per naixement per una durada de cinc dies 
laborables consecutius, així com el permís de paternitat, per una durada de quatre setmanes 
consecutives.

2. Segons certificat de facultatiu que aporta el treballador per a la seva justificació,el seu fill va 
néixer el 23 de juliol de 2016,  no acreditant que el naixement es produeixi o s’adquireixi la 
condició de família nombrosa, ni una discapacitat en un grau superior o igual al 33%.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 279/2016/RH/CG, de 27 de juliol, i que 
queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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, on disposa que les mesures establertes en aquella llei seran d’aplicació al personal
laboral de les administracions públiques d’acord amb allò que estableixin els convenis col·lectius.

2. Article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, en quant a que el
dret a gaudir del permís de paternitat serà de quatre setmanes consecutives a gaudir durant el
període comprés des del finiment del permís per naixement de fill/a i fins que fineixi el permís per
maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís.

3. Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres que modifica certs article 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 1 del Reial Decret 295/2009,  de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions
econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i
risc durant la lactància natural, en quant li és d’aplicació en el seu àmbit.

5. Articles 25 de l’esmentat RD 295/2009, en quant al subsidi per paternitat.

6. Article 30 del Reial Decret 295/2009, pel que fa al procediment de la prestació econòmica per
paternitat.

7. Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, aprovació del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social.

8. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

9. Article 51, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre d’aprovació del text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a la jornada, permisos i vacances del personal
laboral, el qual disposa que es regularà per la legislació laboral corresponent.



10. Article 92 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 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.

11. Article 3 del Reial Decret 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.

12. Article 21.i) del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per
als anys 2010-2012, pel que fa al permís per naixement que estableix que: “El progenitor o 
progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies 
laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l'arribada del 
menor o la menor adoptat/da o acollit/da a la llar familiar en el cas d'adopció o acolliment. En el 
cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s'amplia a deu dies si es tracta 
de dos fills i a quinze dies si en són tres o més. Forma d’acreditar-ho: llibre de família.” 

13. Article 21.j) de l’esmentat Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell, per als anys 2010-2012, pel que fa al permís de paternitat, el qual estableix que: “Pel 
naixement, acolliment o adopció d'un fill/a el pare o l'altre progenitor té dret a un permís de 
paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat o de la 
setzena setmana posterior al part o a l'adopció sempre que tingui la guarda legal de l'infant i 
l'altre progenitor o progenitora treballi. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís. El progenitor o progenitora 
d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir 
d'aquest permís a continuació del de maternitat.” 

14. 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”.

15. Article 300 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, el qual disposa que “El règim estatutari dels funcionaris
locals pel que fa a l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions
administratives, els drets sindicals i de participació, les vacances, les llicències i els permisos, els
deures i les responsabilitats, i el règim disciplinari han d'ésser idèntics als dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat”.

16. 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

17. 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.

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



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

1. Concedir a senyor A. B. F., adscrit al lloc de treball de tècnic del departament d’Esports, 
en règim de personal laboral, el permís per naixement per una durada de cinc dies laborables 
consecutius, amb data d’efectes del 23 de juliol de 2016, així com concedir-li el permís de 
paternitat, per una durada de quatre setmanes consecutives, amb data d’efectes del 30 de 
juliol i fins al 26 d’agost de 2016, ambdós inclosos, dels quals 13 dies aniran a càrrec directe de 
la Seguretat Social per sol·licitar la prestació per paternitat d’acord amb l’establer a l’article 49.c)

2. Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, als departaments d’Esports, Recursos 
Humans, i a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a  la gestoria que porta els temes de 
personal de l’Ajuntament. 

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 D’ ACCEPTACIÓ DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS ATORGADES PER LA PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS ATORGADES PER LA PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS ATORGADES PER LA PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS ATORGADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA ––––SEGURETAT A LES ZONES DE BANY SEGURETAT A LES ZONES DE BANY SEGURETAT A LES ZONES DE BANY SEGURETAT A LES ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES)  I PER A LA GESTIÓ (PLATGES I PISCINES)  I PER A LA GESTIÓ (PLATGES I PISCINES)  I PER A LA GESTIÓ (PLATGES I PISCINES)  I PER A LA GESTIÓ 
D’ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA 2016.D’ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA 2016.D’ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA 2016.D’ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA 2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 4 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local acorda concórrer en la  línia d’ajuts de protecció
de la salut, i sol·licitar, d’acord amb les bases de la convocatòria dues subvencions a la Diputació de
Tarragona  per actuacions de protecció de la salut pública:

- Protecció de la salut  per la seguretat a zones de bany (platges i piscines)
- Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais

urbans i periurbans..

2. El 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona adopta els acords de
concessió de subvencions, i atorga a l’Ajuntament de Calafell 1.938,07 euros per a la gestió
d’espècies invasores, i 19.460,00 euros per seguretat a les platges.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la normativa aplicable, ve
determinada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el RD 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les bases generals de
subvencions de la diputació de Tarragona i les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat de zones de bany.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per decret d’Alcaldia 2011/2688 de data 1 de juliol
de 2011.

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



1. Acceptar el lliurament de les subvencions  concedides per la Diputació de Tarragona per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per import de 1.938,07 euros per a la
gestió d’espècies invasores, i 19.460,00 euros per seguretat a les platges.

2. Justificar les despeses abans del 31 de març de 2014 d’acord amb les bases de la convocatòria.

3. Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

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 CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES 
FAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO 
QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU        

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Requeriment de certificat d’incidències favorable 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     RL-029/2016    
Exp. ActivitatExp. ActivitatExp. ActivitatExp. Activitat        ACM-057/2007 
Titular: Titular: Titular: Titular:         Divermesi, SL 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Bar Musical 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Coco Beach (antic Nicky’s) 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Monturiol 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on s’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. 

Vist que el bar musical amb nom comercial Coco Beach (antic Nicky’s) ubicat al carrer 
Monturiol  disposa d’un limitador-enregistrador de so. 

2. Atès l’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular de l’establiment
resta obligada a:

“Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació,la 
documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de 
control.” 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, disposa que:

“Només es poden autoritzar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i 
les activitats recreatives que compleixen les condicions de seguretat, qualitat, comoditat, 
salubritat i higiene adequades per tal de garantir els drets del  públic  assistent i de tercers 
afectats, la convivència  veïnal i la integritat dels espais  públics, d’acord amb aquesta llei i la 
resta de normativa aplicable .” 

2. Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles
públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiques especials:

“Prevencions acústiques especials” 

a) Els establiments oberts al públic 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 a la normativa de
contaminació acústica o a les ordenances municipals.

b) En aquells establiments o espais oberts al públic on es realitzin activitats o
espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB (A), cal
que a la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest
fet, segons el que preveu aquest Reglament.”

3. Disposició transitòria Cinquena del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions
acústiques espacials:
“Prevencions acústiques especials”

“Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, 
que han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no es 
sobrepassen els valors límits establerts, disposen d’un termini d’un any a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Reglament per instal·lar-lo.” 

4. L’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular de l’establiment
resta obligada a:

“Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació,la 
documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de 
control.” 

5. L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments oberts al
públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a la llicència
o autorització, entre d’altres:



“Les emissions, amb especial atenció als sorolls. En el cas dels establiments 
 d’activitats musicals, un cop instal·lats els elements d’aïllament s’ha d'aportar 
 certificació emesa per l’empresa projectista o instal·ladora que no se superen els valors 
límits d’immissió que siguin d’aplicació, i se n’ha de comprovar l’efectivitat 
 mitjançant el mesurament de l’aïllament acústic en el mateix establiment i en el s 
 domicilis afectats, d’acord amb el que  estableix el Codi Tècnic de l’edificació.“ 

6. Article 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, disposa que el control dels establiments
sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix en una
verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  que s’hi
desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i, en especial
, entre d’altres, aspectes:

“Les emissions, en especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats els 
elements d’aïllament  s’ha de portar certificació emesa per l’empresa  projectista o 
instal·ladora que no superen els valors límit d’immissió que siguin d’aplicació.” 

7. L’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és una
infracció lleu:

“Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció grau o molt greu”. 

8. L’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és una
infracció greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys” 

9. L’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és una
infracció molt greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys” 

10. L’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que les
infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els límits
següents:

“a. Infraccions lleus , fins a 900  euros.” 
“b. Infraccions greus , des de 901 fins a 12.000  euros.” 
“c. Infraccions molt greus , des de 12.001 fins a 300.000  euros.” 

11. L’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que la comissió
d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la
suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis mesos i el
precintament dels focus emissors.

També disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, a més 
de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat, durant un 
termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de 
l’autorització i el precintament dels focus emissors. 



12.12.12.12. Atribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de 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: 

1.1.1.1. Informar Informar Informar Informar al titular del bar musical Coco Beach (antic Nicky’s) , la societat Divermesi, SL, que té

la obligació de revisar i verificar el bon funcionament del limitador enregistrador.

2.2.2.2. Comunicar Comunicar Comunicar Comunicar al titular de l’establiment que entre els dies 19 i 23 de    setembre de 2016  haurà

d’aportar un certificat emès per l’instal·lador del limitador-entregistrador on posi de manifest si

han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat durant la temporada d’estiu.

A més a més, caldrà aportar els registres de dades obtingudes de l’aparell limitador.

3.3.3.3. Advertir Advertir Advertir Advertir a l’interessat que si no presenta el nou certificat en el termini atorgat o que si
presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per haver estat d’alguna
manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a l’Ordenança Municipal,
l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per infracció lleu que pot
significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la reincidència d’infraccions lleus
pot comportar la imposició d’una sanció greu i que pot significar la imposició d’una sanció
d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió temporal de l’activitat, durant un termini
superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l’autorització i
el precintament dels focus emissors.

4.4.4.4. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectes relacionats
amb la seva activitat:

• 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.

5.5.5.5. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a la interessada.

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES 
FAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO 
QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU        

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Requeriment de certificat d’incidències favorable 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient: RL-030/2016        
Exp. ActivitatExp. ActivitatExp. ActivitatExp. Activitat    ACM-107/2013 
Titular: Titular: Titular: Titular: Evening Events Group, SL 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat: Bar 



NNNNoooommmm    CCCCoooommmmeeeerrrrcccciiiiaaaallll::::            Manix’s 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Monturiol 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. Vist l’acord de Junta de Govern Local, Vist l’acord de Junta de Govern Local, Vist l’acord de Junta de Govern Local, Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, oncelebrada el dia 1 d’octubre de 2015, oncelebrada el dia 1 d’octubre de 2015, oncelebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on
s’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment de
l’ordenança reguladora de sorolls.l’ordenança reguladora de sorolls.l’ordenança reguladora de sorolls.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.

Vist que el bar musical amb nom comercial Manix’s  ubicat al carrer Monturiol, 21,  disposa 
d’un limitador-enregistrador de so. 

2.2.2.2. Atès l’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova elAtès l’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova elAtès l’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova elAtès l’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
reglamentreglamentreglamentreglament    d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titulard’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titulard’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titulard’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular
de l’establiment resta obligada a:de l’establiment resta obligada a:de l’establiment resta obligada a:de l’establiment resta obligada a:

“Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació,la 
documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de 
control.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Article 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectaespectaespectaespectacles públics i les activitats recreatives, disposa que:cles públics i les activitats recreatives, disposa que:cles públics i les activitats recreatives, disposa que:cles públics i les activitats recreatives, disposa que:

“Només es poden autoritzar els establiments oberts al públic, els espectacles  públics i
les activitats recreatives que compleixen les condicions de seguretat,  qualitat, comoditat,
salubritat i higiene adequades per tal de garantir els drets del  públic  assistent i de tercers
afectats, la convivència  veïnal i la integritat dels espais  públics, d’acord amb aquesta llei i la
resta de normativa aplicable .”

2.2.2.2. Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentagost, pel qual s’aprova el reglamentagost, pel qual s’aprova el reglamentagost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiques
especials:especials:especials:especials:

“Prevencions acústiques especials” 

a) Els establiments oberts al públic 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 a la normativa de 
contaminació acústica o a les ordenances municipals. 

b) En aquells establiments o espais oberts al públic on es realitzin activitats o
espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB (A), cal
que a la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest
fet, segons el que preveu aquest Reglament.”

3.3.3.3. DisposicióDisposicióDisposicióDisposició    trantrantrantransitòria Cinquena sitòria Cinquena sitòria Cinquena sitòria Cinquena del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprovadel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprovadel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprovadel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova
el reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions
acústiques espacials:acústiques espacials:acústiques espacials:acústiques espacials:
“Prevencions acústiques especials”

“Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, 
que han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no es 
sobrepassen els valors límits establerts, disposen d’un termini d’un any a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Reglament per instal·lar-lo.” 

4.4.4.4. L’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentreglamentreglamentreglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular de
l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:

“Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació,la
documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de
control.”

5.5.5.5. L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentreglamentreglamentreglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments obertsd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments obertsd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments obertsd’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments oberts
al públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a la
llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:

“Les emissions, amb especial atenció als sorolls. En el cas dels establiments
 d’activitats musicals, un cop instal·lats els elements d’aïllament s’ha d'aportar
 certificació emesa per l’empresa projectista o instal·ladora que no se superen els valors
límits d’immissió que siguin d’aplicació, i se n’ha de comprovar l’efectivitat
 mitjançant el mesurament de l’aïllament acústic en el mateix establiment i en el s
 domicilis afectats, d’acord amb el que  estableix el Codi Tècnic de l’edificació.“

6.6.6.6. Article 136.1.a) del Decret 112/2010, dArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, dArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, dArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamente 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamente 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamente 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, disposa que el control dels establimentsd’Espectacles públics i activitats recreatives, disposa que el control dels establimentsd’Espectacles públics i activitats recreatives, disposa que el control dels establimentsd’Espectacles públics i activitats recreatives, disposa que el control dels establiments
sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix en
una verificació tècnica amb l’objecte una verificació tècnica amb l’objecte una verificació tècnica amb l’objecte una verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  qued’acreditar  que l’establiment i les activitats  qued’acreditar  que l’establiment i les activitats  qued’acreditar  que l’establiment i les activitats  que
s’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,s’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,s’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,s’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,
en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:

“Les emissions, en especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats els
elements d’aïllament  s’ha de portar certificació emesa per l’empresa  projectista o
instal·ladora que no superen els valors límit d’immissió que siguin d’aplicació.”



7.7.7.7. L’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, dispL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, dispL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, dispL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésosa que ésosa que ésosa que és
una infracció lleu:una infracció lleu:una infracció lleu:una infracció lleu:

“Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció grau o molt greu”.

8.8.8.8. L’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és
una infracció greu:una infracció greu:una infracció greu:una infracció greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys”

9.9.9.9. L’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és
una infracció molt greu:una infracció molt greu:una infracció molt greu:una infracció molt greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys”

10.10.10.10. LLLL’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa
que les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els
límits següents:límits següents:límits següents:límits següents:

“a. Infraccions lleus , fins a 900  euros.”
“b. Infraccions greus , des de 901 fins a 12.000  euros.”
“c. Infraccions molt greus , des de 12.001 fins a 300.000  euros.”

11.11.11.11. L’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que la
comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniàriacomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniàriacomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniàriacomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària    quequequeque
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a siscorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a siscorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a siscorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis
mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.

També disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, a
més de la sanció pecuniària que més de la sanció pecuniària que més de la sanció pecuniària que més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,
durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal odurant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal odurant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal odurant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o
definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.

12.12.12.12. Atribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia
en la Junta de Govern Local.en la Junta de Govern Local.en la Junta de Govern Local.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: 

1.1.1.1. Informar Informar Informar Informar al titular del bar musical Manix’s, la societat Evening Events Group, SL, que té la

obligació de revisar i verificar el bon funcionament del limitador enregistrador.

2.2.2.2. Comunicar Comunicar Comunicar Comunicar al titular de l’establiment que entre els dies 19 i 23 de    setembre de 2016  haurà

d’aportar un certificat emès per l’instal·lador del limitador-entregistrador on posi de manifest si

han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat durant la temporada d’estiu.

A més a més, caldrà aportar els registres de dades obtingudes de l’aparell limitador.

3.3.3.3. Advertir    a l’interessat que si no presenta el nou certificat en el termini atorgat o que sia l’interessat que si no presenta el nou certificat en el termini atorgat o que sia l’interessat que si no presenta el nou certificat en el termini atorgat o que sia l’interessat que si no presenta el nou certificat en el termini atorgat o que si
presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per haver estat d’presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per haver estat d’presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per haver estat d’presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per haver estat d’algunaalgunaalgunaalguna
manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a l’Ordenança Municipal,manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a l’Ordenança Municipal,manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a l’Ordenança Municipal,manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a l’Ordenança Municipal,
l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per infracció lleu quel’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per infracció lleu quel’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per infracció lleu quel’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador per infracció lleu que



pot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la reipot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la reipot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la reipot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la reincidència ncidència ncidència ncidència 
d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció greu i que pot significar la d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció greu i que pot significar la d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció greu i que pot significar la d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció greu i que pot significar la 
imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió temporal de imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió temporal de imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió temporal de imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió temporal de 
l’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitl’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitl’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitl’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada iu, la retirada iu, la retirada iu, la retirada 
temporal o definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.temporal o definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.temporal o definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.temporal o definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.    

4.4.4.4. Advertir a la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectes
relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:

• 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.

5.5.5.5. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a la interessada.

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT CERTIFICAT INCIDÈNCIES 
FAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADORFAVORABLE DE L’APARELL LIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCALAT A LA CADENA DE SO 
QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU QUE RECULLI LES DADES DE LA TEMPORADA D’ESTIU     

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     Requeriment de certificat d’incidències favorable 
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     RL-031/2016    
Exp. ActivitatExp. ActivitatExp. ActivitatExp. Activitat        ACM-007/2016 
Titular: Titular: Titular: Titular:         Atrezzo Vips, SL 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Discoteca, Sala de festes 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Vips 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Monturiol 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. Vist l’acord de Junta de GoveVist l’acord de Junta de GoveVist l’acord de Junta de GoveVist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 24 de setembre de 2015, onrn Local, celebrada el dia 24 de setembre de 2015, onrn Local, celebrada el dia 24 de setembre de 2015, onrn Local, celebrada el dia 24 de setembre de 2015, on
s’acorda de requerir a la titularitat de l’establiment un certificat emès pers’acorda de requerir a la titularitat de l’establiment un certificat emès pers’acorda de requerir a la titularitat de l’establiment un certificat emès pers’acorda de requerir a la titularitat de l’establiment un certificat emès per
l’instal·lador del limitadorl’instal·lador del limitadorl’instal·lador del limitadorl’instal·lador del limitador----entregistrador on posi de manifest si hi han hagut o noentregistrador on posi de manifest si hi han hagut o noentregistrador on posi de manifest si hi han hagut o noentregistrador on posi de manifest si hi han hagut o no
incidències registrades a l’aparell insincidències registrades a l’aparell insincidències registrades a l’aparell insincidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat detal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat detal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat detal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat de
l’aparell en algun moment.l’aparell en algun moment.l’aparell en algun moment.l’aparell en algun moment.

2.2.2.2. Vist que s’ha presentat el certificat d’extracció de les incidències del limitadorVist que s’ha presentat el certificat d’extracció de les incidències del limitadorVist que s’ha presentat el certificat d’extracció de les incidències del limitadorVist que s’ha presentat el certificat d’extracció de les incidències del limitador
enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina de data 23 d’octubre de 2015.enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina de data 23 d’octubre de 2015.enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina de data 23 d’octubre de 2015.enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina de data 23 d’octubre de 2015.



3.3.3.3. Vist l’acord Vist l’acord Vist l’acord Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, onde Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, onde Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, onde Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on
s’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment des’acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment de
l’ordenança reguladora de sorolls.l’ordenança reguladora de sorolls.l’ordenança reguladora de sorolls.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.

4.4.4.4. Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 20 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 20 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 20 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 20 de
novembre de 2015 novembre de 2015 novembre de 2015 novembre de 2015 amb núm. d’acta 13/2015 formant part de les actuacions queamb núm. d’acta 13/2015 formant part de les actuacions queamb núm. d’acta 13/2015 formant part de les actuacions queamb núm. d’acta 13/2015 formant part de les actuacions que
conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local de
data 1 d’octubre de 2015.data 1 d’octubre de 2015.data 1 d’octubre de 2015.data 1 d’octubre de 2015.

1.1.1.1. Vist el certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina,Vist el certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina,Vist el certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina,Vist el certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina,
“distribuï“distribuï“distribuï“distribuïdordordordor----instal·lador oficial de Cesva” de data 23 d’octubre de 2015, certificantinstal·lador oficial de Cesva” de data 23 d’octubre de 2015, certificantinstal·lador oficial de Cesva” de data 23 d’octubre de 2015, certificantinstal·lador oficial de Cesva” de data 23 d’octubre de 2015, certificant
que es va procedir a l’extracció de les dades enregistrades del dia 20/06/2015 alque es va procedir a l’extracció de les dades enregistrades del dia 20/06/2015 alque es va procedir a l’extracció de les dades enregistrades del dia 20/06/2015 alque es va procedir a l’extracció de les dades enregistrades del dia 20/06/2015 al
18/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240056. El tècnic indica que el18/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240056. El tècnic indica que el18/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240056. El tècnic indica que el18/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240056. El tècnic indica que el
limitador està progrlimitador està progrlimitador està progrlimitador està programat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A)amat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A)amat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A)amat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A)
(emissió) i 25 dB(A) (recepció). Al certificat emès pel senyor Carles Pont Reina es(emissió) i 25 dB(A) (recepció). Al certificat emès pel senyor Carles Pont Reina es(emissió) i 25 dB(A) (recepció). Al certificat emès pel senyor Carles Pont Reina es(emissió) i 25 dB(A) (recepció). Al certificat emès pel senyor Carles Pont Reina es
conclou que el sistema ha sigut manipulat possiblement al tapar el sensor, i per tantconclou que el sistema ha sigut manipulat possiblement al tapar el sensor, i per tantconclou que el sistema ha sigut manipulat possiblement al tapar el sensor, i per tantconclou que el sistema ha sigut manipulat possiblement al tapar el sensor, i per tant
conclou que el limitaconclou que el limitaconclou que el limitaconclou que el limitador ha estat manipulat.dor ha estat manipulat.dor ha estat manipulat.dor ha estat manipulat.

L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local,L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local,L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local,L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local,
celebrada el dia 24 de setembre de 2015.celebrada el dia 24 de setembre de 2015.celebrada el dia 24 de setembre de 2015.celebrada el dia 24 de setembre de 2015.

5.5.5.5. Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 13 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 13 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 13 deVist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 13 de
novembre de 2015 amb núm. d’acta 12/2015 formant part de les actuacions quenovembre de 2015 amb núm. d’acta 12/2015 formant part de les actuacions quenovembre de 2015 amb núm. d’acta 12/2015 formant part de les actuacions quenovembre de 2015 amb núm. d’acta 12/2015 formant part de les actuacions que
conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local deconformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local de
data 1 d’octubrdata 1 d’octubrdata 1 d’octubrdata 1 d’octubre de 2015.e de 2015.e de 2015.e de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Article 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa delsArticle 30.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que:espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que:espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que:espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que:

“Només es poden autoritzar els establiments oberts al públic, els espectacles  públics i
les activitats recreatives que compleixen les condicions de seguretat,  qualitat, comoditat,
salubritat i higiene adequades per tal de garantir els drets del  públic  assistent i de tercers
afectats, la convivència  veïnal i la integritat dels espais  públics, d’acord amb aquesta llei i la
resta de normativa aplicable .”

2.2.2.2. Article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públicsd’Espectacles públicsd’Espectacles públicsd’Espectacles públics    i activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesi activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesi activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiquesi activitats recreatives, preveu com a prevencions acústiques
especials:especials:especials:especials:



“Prevencions acústiques especials” 

a) Els establiments oberts al públic 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 a la normativa de
contaminació acústica o a les ordenances municipals.

b) En aquells establiments o espais oberts al públic on es realitzin activitats o
espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB (A), cal
que a la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest
fet, segons el que preveu aquest Reglament.”

3.3.3.3. DisposicióDisposicióDisposicióDisposició    transitòria Cinquena transitòria Cinquena transitòria Cinquena transitòria Cinquena del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qualdel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qualdel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qualdel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual    s’aprovas’aprovas’aprovas’aprova
el reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencionsel reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu com a prevencions
acústiques espacials:acústiques espacials:acústiques espacials:acústiques espacials:
“Prevencions acústiques especials”

“Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, 
que han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no es 
sobrepassen els valors límits establerts, disposen d’un termini d’un any a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Reglament per instal·lar-lo.” 

4.4.4.4. L’article 133.1.d) del DecrL’article 133.1.d) del DecrL’article 133.1.d) del DecrL’article 133.1.d) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el et 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el et 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el et 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentreglamentreglamentreglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular ded’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu que la persona titular de
l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:l’establiment resta obligada a:

“Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació,la
documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de
control.”

5.5.5.5. L’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentL’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentL’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentL’article 135.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en d’Espectacles públics i activitats recreatives, preveu en relació als establiments obertsrelació als establiments obertsrelació als establiments obertsrelació als establiments oberts
al públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a laal públic preveu que són objecte de control, a més de les determinacions fixades a la
llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:llicència o autorització, entre d’altres:

“Les emissions, amb especial atenció als sorolls. En el cas dels establiments
 d’activitats musicals, un cop instal·lats els elements d’aïllament s’ha d'aportar
 certificació emesa per l’empresa projectista o instal·ladora que no se superen els valors
límits d’immissió que siguin d’aplicació, i se n’ha de comprovar l’efectivitat
 mitjançant el mesurament de l’aïllament acústic en el mateix establiment i en el s
 domicilis afectats, d’acord amb el que  estableix el Codi Tècnic de l’edificació.“

6.6.6.6. Article 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglamentArticle 136.1.a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
d’Espectacles públics id’Espectacles públics id’Espectacles públics id’Espectacles públics i    activitats recreatives, disposa que el control dels establimentsactivitats recreatives, disposa que el control dels establimentsactivitats recreatives, disposa que el control dels establimentsactivitats recreatives, disposa que el control dels establiments
sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix ensotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant de l’Administració consisteix en
una verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  queuna verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  queuna verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  queuna verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar  que l’establiment i les activitats  que
s’hi desenvolups’hi desenvolups’hi desenvolups’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,en s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,en s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,en s’ajusten a la comunicació i ala documentació que l’acompanya i,
en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:en especial , entre d’altres, aspectes:

“Les emissions, en especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats els
elements d’aïllament  s’ha de portar certificació emesa per l’empresa  projectista o
instal·ladora que no superen els valors límit d’immissió que siguin d’aplicació.”



7.7.7.7. L’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.1.g de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és
una infracció lleu:una infracció lleu:una infracció lleu:una infracció lleu:

“Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció grau o molt greu”.

8.8.8.8. L’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que ésL’article 26.2.i de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és
una infracció greu:una infracció greu:una infracció greu:una infracció greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys”

9.9.9.9. L’article 2L’article 2L’article 2L’article 26.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és6.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és6.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és6.3.j de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que és
una infracció molt greu:una infracció molt greu:una infracció molt greu:una infracció molt greu:

“Reincidir en la omissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys”

10.10.10.10. L’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les VibraL’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les VibraL’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les VibraL’article 29.1.a, b i c de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposacions, disposacions, disposacions, disposa
que les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb elsque les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els
límits següents:límits següents:límits següents:límits següents:

“a. Infraccions lleus , fins a 900  euros.”
“b. Infraccions greus , des de 901 fins a 12.000  euros.”
“c. Infraccions molt greus , des de 12.001 fins a 300.000  euros.”

11.11.11.11. L’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que laL’article 29.3 de l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions, disposa que la
comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària quecomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària quecomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària quecomissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un tecorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un tecorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un tecorrespongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sisrmini no superior a sisrmini no superior a sisrmini no superior a sis
mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.mesos i el precintament dels focus emissors.

També disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, aTambé disposa que la comissió d’infraccions molt greus de l’art 26.3, pot implicar, a
més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat,
durant un termindurant un termindurant un termindurant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal oi superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal oi superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal oi superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o
definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors.

12.12.12.12. Atribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’AlcaldiaAtribucions conferides per decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia
en la Junta de Govern Local.en la Junta de Govern Local.en la Junta de Govern Local.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: 

1.1.1.1. Donar Donar Donar Donar per complimentat    els requeriments    fixats a la Junta de Govern Local celebrada el dia 24

de setembre de 2015, havent presentat el certificat d’incidències registrades al limitador

enregistrador instal·lat a l’activitat.

2.2.2.2. Recordar Recordar Recordar Recordar al titular de la discoteca amb nom comercial “Vips”, la societat Atrezzo Vips, SL,  que

té la obligació de revisar i verificar el bon funcionament del limitador enregistrador.

3.3.3.3. Comunicar Comunicar Comunicar Comunicar al titular de l’establiment que entre els dies 19 i 23 de    setembre de 2016  haurà

d’aportar un certificat emès per l’instal·lador del limitador-entregistrador on posi de manifest si



han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat durant la temporada d’estiu. 

A més a més, caldrà aportar els registres de dades obtingudes de l’aparell limitador. 

4.4.4.4. Advertir    a la societat Atrezzo Vips, SL que si no presenta el nou certificat en el terminia la societat Atrezzo Vips, SL que si no presenta el nou certificat en el terminia la societat Atrezzo Vips, SL que si no presenta el nou certificat en el terminia la societat Atrezzo Vips, SL que si no presenta el nou certificat en el termini
atorgat o que si presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident peratorgat o que si presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident peratorgat o que si presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident peratorgat o que si presentat, d’ell es desprèn el mal funcionament o algun incident per
haver estat d’alguna manera manipulat o que han estat superats els límits establerts ahaver estat d’alguna manera manipulat o que han estat superats els límits establerts ahaver estat d’alguna manera manipulat o que han estat superats els límits establerts ahaver estat d’alguna manera manipulat o que han estat superats els límits establerts a
l’Ordenança Municipal, l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionadorl’Ordenança Municipal, l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionadorl’Ordenança Municipal, l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionadorl’Ordenança Municipal, l’Ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient sancionador
per infracció lleu que pot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que laper infracció lleu que pot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que laper infracció lleu que pot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que laper infracció lleu que pot significar la imposició d’una sanció de fins a 900 euros, que la
reincidència d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció grereincidència d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció grereincidència d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció grereincidència d’infraccions lleus pot comportar la imposició d’una sanció greu i que potu i que potu i que potu i que pot
significar la imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensiósignificar la imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensiósignificar la imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensiósignificar la imposició d’una sanció d’entre  901 fins a 12.000 euros i la suspensió
temporal de l’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, latemporal de l’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, latemporal de l’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, latemporal de l’activitat, durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la
retirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintamentretirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintamentretirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintamentretirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintament    dels focus emissors.dels focus emissors.dels focus emissors.dels focus emissors.

5.5.5.5. Advertir a la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectesa la titularitat de l’activitat que haurà de complir amb els següents aspectes
relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:relacionats amb la seva activitat:

• 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.

6.6.6.6. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a la interessada.

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE ACORD D’ORDRE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE ACORD D’ORDRE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE ACORD D’ORDRE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE ACORD D’ORDRE 
DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT PER HABER COMPLERT AMB EL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT PER HABER COMPLERT AMB EL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT PER HABER COMPLERT AMB EL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT PER HABER COMPLERT AMB EL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA PRÈVIA PRÈVIA PRÈVIA        

Aquest assumpte queda sobre la Taula 

2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    TURISMETURISMETURISMETURISME 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA DEPROPOSTA DEPROPOSTA DEPROPOSTA DE    SOL.LICITAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LA UNITAT DE CULTURA SOL.LICITAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LA UNITAT DE CULTURA SOL.LICITAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LA UNITAT DE CULTURA SOL.LICITAR SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LA UNITAT DE CULTURA 
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA XIII CANTADA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA XIII CANTADA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA XIII CANTADA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA XIII CANTADA 
D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA, A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA, A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA, A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA, A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST 
DE 2016.DE 2016.DE 2016.DE 2016.       

Identificació de l’expedient 

Expedient referent a la sol.licitud de subvenció extraordinària per la realització de la XIII Cantada 
d’havaneres de la Costa Daurada, amb unes despeses previstes per import de 23.214,22 euros. 

Fets 



1. Que la Cantada d’Havaneres de la Costa Daurada a Calafell, arriba enguany a la seva tretzena
edició, amb el format de 3 grups per dia,  el divendres 5 d’agost, amb les actuacions de Veles i
Vents, Neus Mar, Port-Bo i el dissabte 6 d’agost es podrà gaudir de les actuacions dels grups Son
de l’Havana, Bergantí i els Cremats.

2. Una consolidada trajectòria avala aquesta original manifestació única a Catalunya, que cada any
dóna relleu a un cant tan arrelat en aquesta costa com és el de l’havanera i el cant de taverna.
Organitzat pel Patronat Municipal de Turisme de Calafell, aquest concert d’havaneres de dos dies
de durada compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Calafell i
l’entitat Bot Salvavides.

3. En data 21 de juliol de 2016, la Tècnica de Turisme ha emès el següent informe:

“Informe tècnic per a la proposta de sol.licitud d’una subvenció a la Unitat de Cultura de la 
Diputació de Tarragona, en concepte de la celebració de la XIII Cantada d’havaneres de la Costa 
Daurada a Calafell, a celebrar a la Platja de Calafell, els dies 5 i 6 d’agost de 2016. 

Fets 

1. Com cada any el Patronat de Turisme de Calafell, organitza la Cantada d’havaneres de la
Costa Daurada a Calafell, on té lloc l’actuació d’alguns dels millors grups del  món de
l’havanera.

2. Aquesta trobada va néixer amb l’esperit de recordar els vincles entre Calafell i les Antilles i
amb la clara intenció de postular-se com la cantada més important de les comarques
tarragonines i una de les més prestigioses de Catalunya.

3. La de Calafell no és una cantada convencional d’havaneres, sinó una veritable manifestació
musical de cultura popular on les característiques acústiques del recinte obert a la platja,
amb els cantaires d’esquena al mar, han portat els mateixos grups a destacar, arreu, les
bones condicions de la Cantada de Calafell. La continuïtat al llarg del temps amb una
assistència massiva i entusiasta de públic de totes les edats remarca una vegada més la
seva consolidació i prestigi indiscutible.

4. La previsió de despeses de l’esmentada Cantada ascendeix a  23.214,22 euros.

Per això, proposo 

1. Tramitar la sol.licitud d’una subvenció a la Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona,
en concepte de la celebració de la XIII Cantada d’havaneres de la Costa Daurada a
Calafell,  a celebrar a la Platja de Calafell els dies 5 i 6 d’agost de 2016, amb una previsió
de despeses de 23.214,22  euros.”

Que la Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona concedeix subvencions extraordinàries per a 
programes concrets i activitats de divulgació  de la cultura. 

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

PRIMER.- Sol.licitar subvenció a la Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona per a 
l’organització de la XIII Cantada d’Havaneres de la Costa Daurada, a celebrar a Calafell els dies 5 i 6 
d’agost de 2016, amb una previsió de despeses de 23.214,22  euros. 



SEGON.- Tramitar tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria. 

TERCER.- Donar compte a la Diputació de Tarragona, Intervenció i Tresoreria Municipal. 

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA XIII CANTADA PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA XIII CANTADA PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA XIII CANTADA PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA XIII CANTADA 
D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST DE D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST DE D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST DE D'HAVANERES DE LA COSTA DAURADA A CELEBRAR A CALAFELL ELS DIES 5 I 6 D'AGOST DE 
2016.2016.2016.2016.       

Atès que el Patronat de Turisme de Calafell organitza una Cantada d’havaneres els dies 5 i 6 
d’agost a la platja de Calafell, a l’alçada del c/Mallorca, en la qual actuen 3 grups cada dia i es 
preveu una assistència de 2000 persones cada nit. Que l’hora d’inici és a les 22.30 hores i 
finalització prevista a la 1.30 de la matinada. 

Que d’acord amb la legislació vigent, és d’aplicació el Decret 82/2010 de 29 de juny, de mesures 
d’autoprotecció i el contingut d’aquestes i el Decret 112/2010 de 31 d’agost, del Reglament 
d’espectacles i activitats recreatives, per la qual cosa es necessita d’un Pla d’Autoprotecció. 

Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Calafell  presenta informe de proposta per la 
seva aprovació, el qual s’adjunta a l’expedient i és del contingut literal següent: 

“L’Ajuntament de Calafell organitza la celebració dels actes de CANTADA D’HAVANERES 2016 a 

celebrar a la zona de Calafell platja, els dies 5 i 6 d’agost, a partir de les 22:00 fins les 1:30 hores, 

en el que és previst la realització d’espectacle de cantada d’havaneres sobre un escenari front a 

públic en aforament de 1.800 persones cada dia, a la platja del passeig marítim de Sant Joan de 

Déu, front el carrer Mallorca, les persones resten assegudes dins d’una espai determinat. 

L’Ajuntament de Calafell va aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’acte de Cantada d’Havaneres 

de l’any 2012, i disposa de manual d’actuació bàsic per a emergències en àrees de pública 

concurrència (espectacles a l’aire lliure). 

Es preveu l’inici de l’activitat per muntatge el dia 3,  4 i 5 (fins les 22 hrs), el dia 5 i 6 es preveu 

l’acte, i el dia 8 el desmuntatge. 

Consta com a titular de l’acte la Regidora Maite González Santiago. No es determina qui és 

responsable d’organització, no cap d’emergències per aquesta edició. 

Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.    

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

recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais 

oberts, estableix: 

1. A l’article 112, s’estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts

espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir

els requeriments d’aquesta i d’altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les

circumstàncies següents:



a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens

que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu impacte sigui

admissible pels usos socials majoritaris.

c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de

manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2. De plans d’autoprotecció, article 46. Obliga a disposar-ne als següents:

- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, no tancats, amb més de 1.000 persones. Fins

a 15.000 persones competència local.

- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, tancats, amb més de 500 persones. Fins a

5.000 persones competència local.

3. Disposar de memòria de seguretat, article 42. Per a tots els establiments i espais oberts

on es realitzin activitats recreatives musicals amb un aforament superior a les 150

persones.

Aquesta ha de disposar dels apartats següents: 

- Avaluació de riscos, ha de preveure les mesures per afrontar-los i altres dispositius

de seguretat que s’han de comptar.

- Protocols d’intervenció pel personal de seguretat que garanteixi la capacitat de

reacció optima.

- Sistemes de comunicació ràpida amb els serveis externs: policia, serveis sanitaris i

serveis d’intervenció, per afrontar els problemes greus.

- Determinar els dispositius següents:

� Assistència sanitària. 

� Vigilància de seguretat, control d’accés i sobre conductes incíviques. 

� Condicions higiene i salubritat 

4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i dret,

higiene i sanitat, i seguretat.

LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix el següent: 

- article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix  que les autoritats de protecció

civil  (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels mitjans

d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.

- Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: Les actuacions de totes les

administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els són

pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, estableix que són obligats a de 

gaudir de pla d’autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en espais no delimitats amb 

un número de participants superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones (de les descrites 

és la més propera), o aquelles que són considerats d’especial risc o que presentin un risc 

significatiu. 



També la disposició addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de conformitat amb l’art. 3.3, 

per les activitats no sotmeses a pla d’autoprotecció, un protocol d’actuació d’emergències on 

s’especifiquin aquelles mesures per gestionar qualsevol incidència que els afecti. 

L’acte previst, i segons descripció de la memòria aportada per la Regidoria de Turisme, és sotmès a 

disposar de PAU ja que (art. 46 del Decret 112/2010) es descriu com a espectacle públic, musical, a 

l’aire lliure, en espai obert, amb un aforament superior a 1.000 persones i inferior a 15.000 

persones. 

El pla d’autoprotecció (art. 6, Decret 30/82015) ha de ser revisat sempre que hi hagi una 

modificació substancial, i com a mínim cada quatre anys. Ha d’estar actualitzat. L’acte HAVANERES 

2016 mantindria les mateixes característiques que el desenvolupat l’any 2015, 20114, 2013, i 

2012, no hi hauria cap modificació substancial. 

El pla d’autoprotecció de l’acte de CANTADA D’HAVANERES 2012 s’ajustaria als requisits i mesures 

determinats com a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics envers a les persones i els 

béns. Compleix els objectius en presentar-se com un document a mode de manual d’actuació que 

garanteix: 

a) La detecció de l’emergència.

b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants.

c) L’avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda.

d) El confinament o l’evacuació, segons la tipologia d’emergència.

e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al

risc.

f) La intervenció coordinada.

Estableix com a mitjans mínims d’autoprotecció els següents: 

- Servei de seguretat: 3 vigilants, i 5 persones per a control d’accés.

- Serveis sanitaris: una ambulància intermèdia equipada, amb conductor, infermer i tècnic

sanitari.

- Serveis de prevenció: desenvolupats pe voluntaris de protecció civil.

Atenent a l’estructura del lloc, i d’acord amb l’article 43 del D112/2010, és millorable disposar de 2 

vigilants, amb tasques pròpies i de control de conductes incíviques, ubicats en la posició frontal de 

l’escenari, i incrementar el personal de control d’accés, de manera que: 

- 1 part posterior de l’escenari i accés a la zona

- 1 primer bloc de seients i control de l’accés a la zona.

- 1 segons bloc de seients i control d’accés a la zona.

- 1 tercer bloc de seients i control d’accés a la zona.

- 1 quart bloc de seients i control d’accés a la zona.

- 1 control d’accessos centrals i suport als blocs de seients.

D’acord amb edicions anterior és habitual que el públic assistent, i de forma majoritària sigui d’edat 

alta. Presenta dificultats en la mobilitat i precisa d’espais de pas més amples i evitar obstacles. 



Conclusions 

L’acte CANTADA D’HAVANERES 2016 presenta les mateixes característiques i naturalesa que els 

realitzats els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. No s’observa cap modificació substancial i no altera les 

condicions de seguretat. Així el PAU de l’acte de CANTADA D’HAVANERES 2012, que és l’inicial, és 

aplicable en la seva totalitat a l’acte de CANTADA D’HAVANERES 2014. 

Proposo que es determini i siguin adoptades les següents mesures: 

1. Que els mitjans d’autoprotecció que es consideren necessaris són:

a. Serveis de seguretat: Servei de la policia local. Han de disposar el servei de

seguretat suficient per l’acte. Observaran que les vies d’accés i evacuació restin

lliures d’obstacles i que siguin practicables, i les mesures necessàries en seguretat

publica.

b. Seguretat privada: seguretat interior, disposarà durant tot l’acte de 2 persones de

vigilància de seguretat. Observaran de prevenir i controlar les conductes incíviques.

Així també disposició de 6 controladors d’accés. Ambdues figures segons és

indicat. És principal la mesura de que les cadires restin al lloc i que no es presentin

obstacles ens els passadissos.

c. Serveis Sanitaris: 1 ambulàncies SVI, composta per 1 UCI mòbil amb conductor,

infermer i 2 TES equipats amb motxilla de primer auxilis i amb DEA. Restarà durant

tot l’acte, en cas de necessitat d’evacuació es requerirà el servei d’urgències

mèdiques. Observaran de prestar servei d’assistència sanitària a les persones que

ho puguin necessitar durant l’acte.

d. Serveis de prevenció i emergències: 8 voluntaris de protecció civil, en tasques

d’identificació del risc, avisos d’emergència, primera intervenció d’auxili i evacuació

a les persones, i suport a les intervencions en emergències. Podran col·laborar en

tasques de suport que no impliquin a afectin a les funcions  pròpies.

e. Disposar de serveis d’higiene: cabines amb lavabo i vàter, a menys 4, disposats per

gènere.

2. De titular i de les persones responsables es proposa la formació i distribució següent:

a. Titular de l’activitat: Regidora de Turisme.

b. Responsable d’organització, qui es determini.

c. Director/a del pla i d’emergències, qui es determini, assistida per:

i. Responsable d’organització Imma Ortiz Guirao (personal del dep. de

Turisme).

ii. Responsable de seguretat:

1. Comandament de guàrdia de la policia local, segons estructura de

servei.

2. Responsable del vigilants de seguretat, segons estructura de

servei. Així mateix coordinarà als controladors d’accés.

iii. Responsable sanitari.



iv. Responsable de prevenció i emergències (responsable dels voluntaris de

protecció civil segons estructura de servei).

3. Distribució de cadires. Segons l’organització es redueix el nombre de cadires a fins a 1.800.

Han de ser instal·lades en quatre grups, segons plànol, cada filera no superarà les 25

cadires fins arribar al passadís. Els passadissos centrals ha de disposar una amplada mínima

de 3 metres, les fileres de cadires separaran 1 m com a mínim.

4. Que el PAU de l’acte de CANTADA D’HAVANERES 2012 sigui aplicat a l’acte de CANTADA

D’HAVANERES 2016, amb la disposició dels mitjans d’autoprotecció i persones

responsables indicats.”

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

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Cantada d’havaneres de la Costa Daurada a celebrar 
a  Calafell  els dies 5 i 6 d’agost  amb el mateix contingut que el PAU de la Cantada d’havaneres 
2012. 

SEGON.- Adoptar les mesures de seguretat proposades al Pla d’Autoprotecció. 

TERCER.- Donar compte als departaments de Turisme, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Calafell. 

2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA PER ACCEPTAR REVOCACIÓ PARCIAL EXPEDIENT SUMA'TPROPOSTA PER ACCEPTAR REVOCACIÓ PARCIAL EXPEDIENT SUMA'TPROPOSTA PER ACCEPTAR REVOCACIÓ PARCIAL EXPEDIENT SUMA'TPROPOSTA PER ACCEPTAR REVOCACIÓ PARCIAL EXPEDIENT SUMA'T----41414141----2010 COM A 2010 COM A 2010 COM A 2010 COM A 
CONSEQÜENCONSEQÜENCONSEQÜENCONSEQÜENCIA DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA DE CONTROL FINANCER DEL CIA DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA DE CONTROL FINANCER DEL CIA DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA DE CONTROL FINANCER DEL CIA DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA DE CONTROL FINANCER DEL 
FSEFSEFSEFSE       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En data 13/12/2010 el director del servei d’Ocupació de Catalunya va dictar resolució
atorgant a l’Ajuntament de Calafell la quantitat de 210.630€ per dur a terme les accions
presentades en el marc del programa SUMA’T.

2. En data 1/07/2013, el senyor Joan Olivella i Ricart com a representant legal d’aquest
ajuntament presenta un escrit de renúncia de la subvenció atorgada per dur a terme les
accions aprovades dins el marc del programa SUMA’T, per l’import de 45.493€

3. En data 05/05/2014 l’ajuntament de Calafell ha rebut la notificació de la resolució d’inici
d’expedient de revocació parcial

4. En data 16/05/2014 l’ajuntament de Calafell presenta escrit d’al·legacions
5. Per resolució de data 20/06/2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya, accepta parcialment

la subvenció atorgada en la quantia de 33.766,51€ i es declara l’obligació de l’ajuntament
de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 37.143,51€, percebuda
indegudament, més els interessos legals en la quantitat de 744,91€

6. En data 14/08/2014 l’ajuntament de Calafell fa transferència al Servei d’Ocupació de
Catalunya per import de 37.143,41€



7. En data 12/12/2015, Intervenció Delegada de Control Financer del FSE va notificar a
l’Ajuntament de Calafell, l’Acta de control financer efectuada per raó de la subvenció
destinada a la realització del Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya.

8. Per informe de la data 16/12/2015 de la interventora delegada de control financer del FSE
es posa de manifest un import d’incidència de 10.903,48€ i es proposa que l’òrgan gestor
iniciï el procediment de revocació parcial pertinent. Els motius venen detallats en la
resolució de revocació que adjuntem.

9. S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz de data 27 de juliol de 2016, i

revocació final.

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

1. Acceptar la revocació parcial del programa SUMA’T en la quantia 10.903,48€ amb número
d’expedient SUMA’T-41.2010.

2. Reintegrar al SOC la quantitat de 10.903,48€, percebuda indegudament.

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

2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    SERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALS    

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER REGULARITZAR EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER REGULARITZAR EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER REGULARITZAR EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER REGULARITZAR EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA 
D’ALIMENTS COM A RECURS MUNICIPALD’ALIMENTS COM A RECURS MUNICIPALD’ALIMENTS COM A RECURS MUNICIPALD’ALIMENTS COM A RECURS MUNICIPAL    

FetsFetsFetsFets    

1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis socials
amb la finalitat de garantir-hi l’accés universal.  En la Llei s’estableix un conjunt de drets
garantits per a tota la ciutadania en matèria de benestar social i genera, per tant, un conjunt
d’obligacions per a les administracions públiques encarregades de prestar els serveis vinculats
amb l’exercici d’aquesta garantia de drets.

2. El sistema públic de serveis socials s’estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials
especialitzats.  Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i
la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

3. Un nou servei bàsic, amb el consens dels membres participants de la taula de Distribució
d’Aliments, és el Servei de Distribució Gratuïta d’Aliments.  Aquest servei proporciona aliments
gratuïtament i de forma temporal, a persones i famílies amb greus necessitats socials amb
l’objectiu de pal·liar situacions d’urgència social i promoure l’autonomia personal i social.

4. El Servei de Distribució Gratuïta d’Aliments el presta, directament, un equip de voluntaris i/o
professionals del servei i indirectament, l’equip de professionals dels serveis socials bàsics del
municipi els quals s’encarreguen de la derivació de les persones al servei.

5. Per a poder prestar qualsevol servei social a Catalunya, d'acord amb la legislació vigent, és
obligatori estar inscrit en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) i complir



els requisits de qualitat i garantia i els altres requisits que estableix la normativa reguladora dels 
serveis socials a Catalunya. 

6. Vist informe emès al respecte per la Coordinadora del Departament de Qualitat de Vida, on
proposa poder accedir a la regularització administrativa que exigeix la Generalitat donat que
l’Ajuntament de Calafell ha estat assumint des de fa anys el Servei de Distribució Gratuïta
d’Aliments, servei bàsic de la Cartera de Serveis Socials.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1. La Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix en els articles 25 i
26 que els municipis amb una població superior als vint mil habitants, hauran de prestar els
serveis socials.

2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

3. Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

5. Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

6. ORDRE de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa
de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i
Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener.

7. Reglament (CE) núm. 178/2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la
legislació alimentària.

8. El Reglament (CE) núm. 852/2004, relatiu a la higiene dels aliments.

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.- Iniciar els tràmits per tal de regularitzar el Servei de Distribució Gratuïta d’Aliments atès 
que és un servei que està prestant l’Ajuntament de Calafell des de fa anys. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Un cop regularitzat, procedir a  l’ inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 

2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU 
ROJA CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS ROJA CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS ROJA CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS ROJA CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A LA PREPARACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS 
LOTS D’ALIMENTS PROVINENTS DEL BANC D’ALIMENTS DE TARRAGONALOTS D’ALIMENTS PROVINENTS DEL BANC D’ALIMENTS DE TARRAGONALOTS D’ALIMENTS PROVINENTS DEL BANC D’ALIMENTS DE TARRAGONALOTS D’ALIMENTS PROVINENTS DEL BANC D’ALIMENTS DE TARRAGONA       

FetsFetsFetsFets    



1. Vist que Calafell és un municipi amb les competències en matèria de Serveis Socials, tenint
Àrea Bàsica de Serveis Socials, tal com estableix la Llei 12/2007, i que un dels serveis que
ofereix a la població és el Servei de Distribució Gratuïta d’Aliments.

2. Atès que el 12 de novembre de 2015 va tenir lloc una inspecció procedent de la Subdelegació
del Govern a Tarragona, Dependència de l’Àrea d’Agricultura i Pesca, al recinte (antic mercat)
on s’emmagatzema i es distribueixen els aliments procedents de la Unió Europea per la
distribució a la gent més necessitada del municipi. D’aquesta inspecció es va desprendre que
teníem un excedent d’altres repartiments (programes) que ens havien fet els anys 2013 i 2014,
que no s’havien repartit a la gent del municipi i van demanar de manera immediata un Pla de
Viabilitat per tal d’explicar com treure l’excedent d’aliments i ser repartits amb criteris raonables
i de manera correcta.

3. Vist que es va haver de recórrer a un professional expert en magatzem per fer l’estudi, pla de
contingència, pla d’estabilització i pla de millora del magatzem, estudi que va incloure tant la
preparació dels aliments per oferir a les famílies, els criteris de repartiments i com a dur a terme
aquest repartiment.

4. Atès que per la preparació dels lots d’aliments provinents del Banc d’Aliments de Tarragona per
a les famílies, així com pel seu repartiment, es va creure adient demanar la col·laboració a Creu
Roja Calafell, donada la seva labor social i la seva experiència en anys anteriors i el seu
compromís amb el municipi.

5. Vist informe emès al respecte per la Coordinadora del Departament de Qualitat de Vida, on es
proposa que donat que la col·laboració amb Creu Roja Calafell en el Servei de Distribució
Gratuïta d’Aliments municipal no és gens puntual, sinó que es tradueix en una col·laboració
setmanal, com a mínim dos dies per setmana, es creu convenient aprovar un conveni que la
regularitzi i reculli, a fi de bé, la relació entre les parts.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1. La Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix en els articles 25 i
26 que els municipis amb una població superior als vint mil habitants, hauran de prestar els
serveis socials.

2. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

3. Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

5. Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

6. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 8 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 3 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, art.    108 i següents de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya    i i i i art.



88 i 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

7. L’ objecte del conveni és la preparació i distribució d’aliments provinents del Banc d’Aliments
de Tarragona.  Evidentment aquest conveni té caràcter col·laboratiu i no té contingut econòmic
i està exclòs de l’àmbit de TRLCSP i de la directiva 2014/24/UE.

8. A més, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú preveu que les Administracions Públiques poden celebrar acords, pactes,
convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin
per objecte satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic
específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la
consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb
caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que els posi fi.

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Assemblea Local de Creu Roja Calafell i 
l’Ajuntament de Calafell, per a la preparació i distribució dels lots d’aliments provinents del Banc 
d’Aliments de Tarragona, que s’annexa al present acord. 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....---- El present conveni tindrà vigència des de la data de signatura i tindrà durada sempre que 
el sistema del Banc d’Aliments es mantingui o bé per denúncia d’alguna de les part, amb un preavís 
de tres mesos d’antelació i  mitjançant comunicació fefaent. 

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR....---- Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 

QQQQUUUUAAAARRRRTTTT....---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb indicació de que 
el conveni es podrà consultar a la pàgina web municipal. 

CCCCIIIINNNNQQQQUUUUÈÈÈÈ....---- Notificar el present acord a l’Assemblea Local de Creu Roja Calafell. 

SSSSIIIISSSSÈÈÈÈ....---- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 

CCCCOOOONNNNVVVVEEEENNNNIIII    DDDDEEEE    CCCCOOOOLLLL····LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEENNNNTTTTRRRREEEE    LLLL’’’’AAAASSSSSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEEAAAA    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    CCCCRRRREEEEUUUU    RRRROOOOJJJJAAAA    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    
LLLL’’’’AAAAJJJJUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRREEEEPPPPAAAARRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    IIII    DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLLSSSS    LLLLOOOOTTTTSSSS    DDDD’’’’AAAALLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    
PPPPRRRROOOOVVVVIIIINNNNEEEENNNNTTTTSSSS    DDDDEEEELLLL    BBBBAAAANNNNCCCC    DDDD’’’’AAAALLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    DDDDEEEE    TTTTAAAARRRRRRRRAAAAGGGGOOOONNNNAAAA    

Calafell, 

RRRREEEEUUUUNNNNIIIITTTTSSSS    

D'una part, el Sr. Ramón Ferré i Solé, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell, amb 
DNI 77785766L, i amb domicili a tal efecte a la Plaça de Catalunya, 1 de Calafell.  

De l’altra part, el Sr. J. D. N. O.,  President de l’Assemblea Local de Creu Roja a Calafell, d’ara 
endavant Creu Roja, amb DNI XXX i amb domicili a aquest efecte al passeig de l’Estació s/n 
43820 Calafell. 



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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:  Que  la Creu Roja de Tarragona és una institució humanitària d’interès públic i naturalesa 
beneficosocial, i que entre els seus fins estatutaris figura la promoció i la col·laboració en accions de 
Benestar Social amb especial atenció als col·lectius més desafavorits o vulnerables de la societat, 
amb la intervenció del voluntariat per al desenvolupament dels seus programes i projectes.  

SEGON:SEGON:SEGON:SEGON: Que la Creu Roja s’ha dedicat, anys enrere, a la sol·licitud, emmagatzematge i distribució 
d’aliments provinents de la Unió Europea, disposant, per tant, d’un bagatge i vàlua d’experiències 
anteriors.   

TERCERTERCERTERCERTERCER::::  Que la Creu Roja de Tarragona és una Organització Associada a la Distribució (OAD) del 
Fons d’Ajuda Europeu per a les Persones més Desfavorides (FEAD).   

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Que  la Creu Roja està interessada a col·laborar en aquesta matèria amb l’Ajuntament de 
Calafell, per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida per als habitants del municipi. 

Per la qual cosa, 

PACTENPACTENPACTENPACTEN    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: L’Ajuntament de Calafell es compromet a fer la sol·licitud dels aliments directament al 
Banc d’Aliments de Tarragona, així com a fer-se  càrrec d’anar a recollir els productes i 
emmagatzemar-los. 

SEGON:SEGON:SEGON:SEGON:  La Creu Roja es compromet a la preparació dels lots d’aliments, segons els llistats (no 
nominals) de persones beneficiàries facilitats pels Serveis Socials Bàsics (SSB) i a fer-ne la distribució 
d’acord amb els criteris que estipulin els mateixos SSB de l’Ajuntament de Calafell.  

TERCER:TERCER:TERCER:TERCER: Que la Creu Roja i l’Ajuntament de Calafell es comprometen a garantir, en el seu màxim 
grau de seguretat, la confidencialitat de les dades de totes les persones beneficiàries. 

Aquestes dades seran objecte de tractament automatitzat exclusivament per part de l'Ajuntament 
de Calafell, els SSB i la Creu Roja a efectes d’informació i proveïment del Servei, en compliment de 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Cadascuna de les entitats signants serà responsable del compliment d’aquesta normativa.  

QUARTQUARTQUARTQUART: El present conveni tindrà vigència des de la data de signatura i tindrà durada sempre que 
el sistema del Banc d’Aliments es mantingui o bé per denúncia d’alguna de les part, amb un preavís 
de tres mesos d’antelació i  mitjançant comunicació fefaent. 
En les pròrrogues expresses anuals d’aquest conveni s’introduiran, si s’escau, les noves 
modificacions. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ: L’eficàcia del present conveni queda condicionada a la seva aprovació per l’òrgan 
competent. 

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



Per part de l'Ajuntament de Calafell Per part de la Creu Roja 

Ramon Ferré Solé Juan Diego Navarro Ortega 
Alcalde Ajuntament de Calafell President Oficina Local Creu Roja Calafell 

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 DECRET DECRET DECRET LEGISLATIU 2/2003, DLEGISLATIU 2/2003, DLEGISLATIU 2/2003, DLEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL, PEL E 28 D'ABRIL, PEL E 28 D'ABRIL, PEL E 28 D'ABRIL, 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 LLA JUNTA DE GOVERN LLA JUNTA DE GOVERN LLA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A 
L’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMB    CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTES: ES: ES: ES:     

4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA PER LA PROPOSTA ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA PER LA PROPOSTA ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA PER LA PROPOSTA ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA PER LA 
DIPUTACIDIPUTACIDIPUTACIDIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS Ó DE TARRAGONA PER LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS Ó DE TARRAGONA PER LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS Ó DE TARRAGONA PER LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES  DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL CONVENI ESPORTIVES  DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL CONVENI ESPORTIVES  DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL CONVENI ESPORTIVES  DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADORREGULADORREGULADORREGULADOR       

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

Proposta acceptació d’una subvenció nominativa atorgada per la Diputació de Tarragona per la 
construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i 
aprovació del Conveni Regulador 

FetsFetsFetsFets    

En data 19 de desembre de 2014, la Diputació de Tarragona, va subscriure un protocol d’intencions 
amb l’Ajuntament de Calafell, per la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, pel 
qual la Diputació es comprometia a incorporar les dotacions pressupostàries necessaris en els 
exercicis 2015,2016 i 2017, per facilitar als municipis la construcció i adequació de les seus que han 
d’acollir alguna de les disciplines esportives, segons les previsions del Pla Directors dels Jocs. 

En data 22 de juny de 2016, l’Ajuntament de Calafell, ha presentat els projectes i documents 
tècnics en que es concreten les obres de remodelació del camp de futbol de Calafell amb un 
pressupost de 2.899.969,09€ 

La diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica de 723.500 per a l’Ajuntament 
de Calafell. 

Per acord de la Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona, de data 29 de juliol de 2016, ha 
acordat Concedir a l’Ajuntament de Calafell una subvenció de 723.500€, amb càrrec a l’aplicació 



pressupostària 1010/342/76241, del pressupost 2016 de la Diputació, per la remodelació del camp 
de futbol de Calafell i aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa  per a la construcció 
i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. En els procediments de convocatòria i acceptació de subvencions, la normativa aplicable ve
determinada per l’article 28 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 65 del RD 887/20016 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la llei general de subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions i el contingut mínim del Conveni.

2. Vist el decret de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local núm. 2666 de data 22 de juny de
2015, 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: 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, per la remodelació del
Camp de futbol de Calafell, per un import de 723.500€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1010/342/76241, del pressupost 2016 de la Diputació.

2. Quedar assabentats de l’aprovació del  Conveni regulador de la de la subvenció nominativa
per a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis
Tarragona 2017.

3. Donar trasllat d’aquest acord al departament d’Intervenció i Esports

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:30, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




