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A Calafell, en data 22 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 per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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

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

1.1.1.1.----        SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ––––    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA    

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONAL (RP 32/15)PERSONAL (RP 32/15)PERSONAL (RP 32/15)PERSONAL (RP 32/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials presumptament soferts pel senyor P. M. V. V. 
com a conseqüència de clavar-se un ham mentre passejava per la platja de Calafell, a la vora 
del mar, en data 15 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 16 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada 
número (en endavant RGE) 25.898 acompanyant informes mèdics i l’ham indicat com causant 
de la lesió.

3. Mitjançant Decret 2015/939 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament, amb RGS 4.141.

4. Consta a l’expedient informe tècnic emès pel responsable de mobilitat en data 5 de febrer de 
2016.

5. El dia 13 de maig de 2016, amb RGS 4.593, es formalitza el tràmit d’audiència. 

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



1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència 
del Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de 
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions 
aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui 
l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la 
lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del 
servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació 
s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 
(RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a 
conseqüència de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la 
demandant, es va produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i 
susceptible d'avaluació econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix 
nexe de causalitat. c) Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser 
considerat antijurídic per no existir una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de
tribunals superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre
l’actuació administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser
conseqüència de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als
serveis municipals de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és
exigible per deambular per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de
16/03/2003) o del grau de compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la
deambulació quan el mal estat de la via fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer);
o el fet que la pròpia culpa de la víctima que amb la seva distracció causa l’accident interromp
la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm. 425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple
existència de petites irregularitats en el paviment que resulten perfectament resulten visibles no
originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat esmentada no impedeix el pas del vianants
per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23
de març).

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer
obliga a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una



total uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu 
de la vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb 
un nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior 
sorgeix la relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la 
pròpia víctima (STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot 
exigir un control absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. 
De tal manera que no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia 
les obres que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva 
deambulació a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març). 

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta
a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts pel senyor P. M. V. V. en data 15 d’agost de 2014 
mentre passejava per la platja de Calafell a la vora del mar.

2. El senyor Ventura aporta l’ham objecte de la lesió i informe d’assistència mèdica a la mateixa 
platja, efectuat per la Creu Roja, que acrediten l’ocurrència del fets al lloc indicat.

3. De l’informe tècnic es desprèn:
• Les lesions poden coincidir amb la descripció i forma en que es van produir.
• No es pot realitzar inspecció ocular per motius evidents de no poder contrastar les dades 

aportades.
• El lloc on es va produir les lesions es fora de les competències municipals.

4. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense 
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

5. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en 
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat 
desfavorable i danyosa dels administrats. 

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

8. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 



1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell pel senyor P. M. V. V. com a conseqüència de clavar-se un ham mentre passejava 
per la platja de Calafell, a la vora del mar, en data 15 d’agost de 2014, per:
• Manca de nexe causal.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS        (RP 19/14)(RP 19/14)(RP 19/14)(RP 19/14)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials a la finca situada al carrer David de Mas a Segur 
de Calafell, presumptament soferts per la necessitat de reparar un desguàs situat a la via 
pública, en data 21 d’agost de 2013.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets per part del reclamant data del dia 22 de gener de 2014, amb Registre 
General d’Entrada (en endavant RGE) 2.320, mitjançant escrit acompanyant factura de 
reparació.

3. El dia 20 de març de 2014, mitjançant decret 2014/1527, s’admet a tràmit la reclamació de 
responsabilitat patrimonial que es notifica en data 20 de març de 2014, amb RGS 4.553.

4. En dat 18 de maig de 2016, la tècnica de Medi Ambient municipal emet informe en relació als 
danys reclamats.

5. El dia 24 de maig de 2016, amb RGS 5.106, es formalitza el tràmit d’audiència. 

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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que és necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que recau
conforme a les regles generals, -article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants – sobre
el sol·licitant (S. del T.S. de 3/2/89 entre altres).

3. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta
a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).



ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constata la producció dels danys materials a la finca situada al carrer David de Mas a Segur 
de Calafell.

2. L’informe tècnic manifesta que la reparació de l’embussament es va fer en el clavegueró de la 
finca situada al carrer David de Mas a Segur de Calafell i per tant és de titularitat privada. La 
responsabilitat del manteniment del clavegueró li correspon al propietari de la finca.

3. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal 
o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció 
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

4. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en 
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat 
desfavorable i danyosa dels administrats.

5. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

6. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de 
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell pel senyor J. L. T. S. en representació de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Capri, 
pels danys materials derivats de la necessitat de reparar un desguàs, en data 21 d’agost de 
2013, per:

− Manca de nexe causal.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALSPERSONALSPERSONALSPERSONALS        (RP 43/15)(RP 43/15)(RP 43/15)(RP 43/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora S. L. 
C. T. com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament al 
carrer Doctor Triadó, a l’alçada del número 20, a Segur de Calafell, , en data 3 de novembre de 
2011.

2. En data 21 de novembre de 2012, mitjançant Decret 2012/4647, es resol no admetre a tràmit la 
reclamació sense entrar e la tramitació per considerar que es troba prescrita. 



3. La reclamant presenta recurs d’apel·lació 59/2013 davant el contenciós administratiu 2 de
Tarragona.

4. En data 14 d’abril de 2015, amb RGE 13.111, aquest ajuntament rep la sentència 77/2015 que
dicta anul·lar i deixar sense efecte el decret abans esmentat i ordena retrotraure les actuacions
amb l’objecte que es tramiti la reclamació fins la seva resolució.

5. Mitjançant Decret 2015/1800 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada
degudament en data 28 d’abril de 2015, amb RGS 6.631.

6. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i
reconstrucció d’accidents, en data 24 d’abril de 2015.

7. El dia 20 de maig de 2016, amb RGS 4.687, es formalitza el tràmit d’audiència.

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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del 
Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de 
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions 
aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui 
l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió 
sigui imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del 
servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació 
s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 
(RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a 
conseqüència de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la 
demandant, es va produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i 
susceptible d'avaluació econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix 
nexe de causalitat. c) Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser 
considerat antijurídic per no existir una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals



superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre 
l’actuació administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser 
conseqüència de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als 
serveis municipals de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és 
exigible per deambular per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 
16/03/2003) o del grau de compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la 
deambulació quan el mal estat de la via fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); 
o el fet que la pròpia culpa de la víctima que amb la seva distracció causa l’accident interromp la
relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm. 425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple
existència de petites irregularitats en el paviment que resulten perfectament resulten visibles no
originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat esmentada no impedeix el pas del vianants
per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23
de març).

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga
a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un
nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix
la relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia
víctima (STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un
control absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal
manera que no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres
que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació
a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març).

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta
a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora S. L. C. T. abans del dia 3 de novembre 
de 2011.

2. La senyora Cl. no acredita que la caiguda es produeixi al lloc indicat. A la documentació inicial 
manifesta que una senyora va presenciar els fets però no proposa prova testifical.

3. No consta cap actuació policial ni avís als serveis de seguretat per senyalitzar el possible perill del 
lloc descrit com a causant de la caiguda.

4. A l’hora indicada de la caiguda, 13:30 hores, hi havia suficient llum natural per facilitar la 
visibilitat de qualsevol petita anomalia per adequar la mobilitat i el comportament als elements 
que la poden condicionar.

5. De l’informe tècnic es desprèn que: 



• El lloc presenta una anomalia en el ferm, concretament manca d’un panot a la vorera.
• El ferm no es presenta inestable. No és imprevisible ni sobrevingut.
• L’anomalia és visible a cop d’ull.
• L’anomalia del lloc suposa un risc salvable en normals condicions de mobilitat i atenció.
• Al lloc no li correspon la naturalesa suficient per provocar caigudes.

6. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de petits desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre
que pugui existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació
quotidiana.

7. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

8. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat
desfavorable i danyosa dels administrats.

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

8. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de
Calafell per la senyora Sandra Luisa Clemares Thomas, pels danys personals presumptament
soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament al carrer
Doctor Triadó, a l’alçada del número 20, a Segur de Calafell, en data 3 de novembre de 2011de
Calafell, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.

2. Atorgar els recursos procedents.

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALS (RP 28/15)MATERIALS (RP 28/15)MATERIALS (RP 28/15)MATERIALS (RP 28/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials a l’habitatge propietat del senyor J. C.
F. L., situat al carrer Estats Units a Segur de Calafell, en data 29 de juliol de 2014.



2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut
coneixement dels fets data del dia 30 de juliol de 2014. mitjançant instància de l’interessat, amb
Registre General d’Entrada número (en endavant RGE) 24.358.

3. En data 3 de setembre de 2014, amb RGE 27.872, la mercantil SOREA, SA presenta escrit
d’al·legacions a la reclamació patrimonial de referència.

4. Mitjançant Decret 2015/897 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notifica
degudament, amb RGS 3.909.

5. El dia 1 de març de 2016, amb RGS 1.907, es formalitza el tràmit d’audiència de l’expedient
que retornat pel servei de correus es publica al BOE i al taulell d’anuncis de la Corporació.

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

1. Vistos els articles 139, 141, 142 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4 a 13 del R.D.
429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables.

2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant l’acreditació dels
següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial
sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys
que podessin influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90,
23/10/90, 14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres)

3. És necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que recau conforme a les
regles generals, - article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants – sobre el sol·licitant
(S. Del T.S. de 3/2/89 entre altres).

4. Ha d’existir una relació causal directa i exclusiva entre el dany o lesió soferta i el funcionament
dels serveis públics, nexe que ha de ser provat complidament pel que pretén la indemnització
(S.S. del T.S. de 8/10/86, 9/4/85, 15/5/84, 21/12/90 i 5/7/94, entre altres).

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta
a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. L’empresa SOREA, SA en el seu escrit informa que la suspensió de subministrament que es va
realitzar a l’habitatge del senyor Fuentes no es va tractar d’un suspensió il·legal sinó que va ser
un error humà. Així mateix manifesta que han demanat disculpes telefònicament, per correu



electrònic i presencialment a l’usuari. Finalment considera que la situació va ser resolta amb 
celeritat per la qual cosa no estimen necessari indemnitzar al senyor Fuentes.  

2. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

3. Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una asseguradora
universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i danyosa
dels administrats.

4. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

5. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR la reclamació patrimonial instada contra l’ajuntament de Calafell pel senyor C.
F. L., situat al carrer Estats Units. a Segur de Calafell, en data 29 de juliol de 2014, per:

• Manca de nexe causal.

2. DECLARAR responsable dels possibles danys causats a l’habitatge del senyor F. a l’empresa 
SOREA, SA que és qui va realitzar la suspensió del subministrament.

3. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALSPERSONALSPERSONALSPERSONALS        (RP 54/15)(RP 54/15)(RP 54/15)(RP 54/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts pel senyor R. R. Resumil R. 
com a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer Montpaó, a 
l’alçada del número 8, a Calafell, en data 27 d’octubre de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 3 de desembre de 2014, amb Registre General d’Entrada 
número (en endavant RGE) 37.902, acompanyant informes mèdics i factures de reparació.

3. Mitjançant Decret 2015/1960 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament en data 12 de maig de 2015, amb RGS 7.026. 



4. Consta a l’expedient informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 21 de maig de
2015, adjuntant fotografies, còpia de la sol·licitud d’ocupació de la via pública per part de
l’empresa que va realitzar les obres i còpia del Decret 2014/5292 atorgant la llicència municipal
per realitzar la canalització a la via pública a l’empresa promotora de  les obres.

5. El dia 7 de setembre de 2015, amb RGS 10.215, es formalitza el tràmit d’audiència.

6. En data 18 de setembre de 2015, amb RGE 33.182, la part reclamant    presenta instància
sol·licitant ampliació del termini per presentar proves.

7. El dia 2 d’octubre de 2015, amb RGS 10.813,  es comunica a la part reclamant l’ampliació del
tràmit d’audiència sol·licitada.

Fonaments dFonaments dFonaments dFonaments de dret e dret e dret e dret 

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del 
Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques,  

segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de 
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions 
aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui 
l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió 
sigui imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del 
servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació 
s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 
(RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a 
conseqüència de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la 
demandant, es va produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i 
susceptible d'avaluació econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix 
nexe de causalitat. c) Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser 
considerat antijurídic per no existir una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals



superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre 
l’actuació administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser 
conseqüència de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als 
serveis municipals de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és 
exigible per deambular per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 
16/03/2003) o del grau de compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la 
deambulació quan el mal estat de la via fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); 
o el fet que la pròpia culpa de la víctima que amb la seva distracció causa l’accident interromp la
relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm. 425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple
existència de petites irregularitats en el paviment que resulten perfectament resulten visibles no
originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat esmentada no impedeix el pas del vianants
per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23
de març).

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga
a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un
nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix
la relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia
víctima (STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un
control absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal
manera que no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres
que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació
a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març).

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta

a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article 
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la 
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”). 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts pel senyor R. R. R. R. en data 27 d’octubre de 2014.

2. El senyor R. refereix que va patir danys personals com a conseqüència del mal estat de 
l’accés al seu habitatge quan es van realitzar les obres d’instal·lació de gas natural a la 
urbanització Calafell Park, concretament al carrer Montpeó, a l’alçada del número 8, a Calafell 
però no aporta cap testimoni ni proves de l’ocurrència del fets al lloc indicat.

3. No consta actuació policial ni avís als serveis de seguretat per senyalitzar el possible perill del 
lloc descrit com a causant de la caiguda

4. De l’informe tècnic es desprèn:
• Que les obres les executava l’empresa subcontractista Canalizaciones del Garraf, SL per 

encàrrec de la promotora els treballs, Gas Natural Distribución SDG, SA. 



• La regidoria de Medi Ambient, Serveis Contractats i Activitats va atorgar la llicència
municipal dels treballs a la via pública, Exp. 032/2014, per la canalització soterrada de 173
metres al carrer Alp, a l’empresa Gas Natural Distribución SDG, SA.

• El treballs del carrer Montpeó es trobaven dintre d’aquesta llicència atorgada.

5. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

6. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat
desfavorable i danyosa dels administrats.

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de
Calafell senyor Roberto Ruben Resumil Rigirolli com a conseqüència de caiguda en la via pública
de Calafell, en data 27 d’octubre de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.

2. Atorgar els recursos procedents.

1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PPPPERSONALS (RP 63/15)ERSONALS (RP 63/15)ERSONALS (RP 63/15)ERSONALS (RP 63/15)    

FetsFetsFetsFets    

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora A. G. 
M. com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament a la tarima de 
fusta de la platja de Calafell, a l’alçada del Passeig Marítim de Calafell, números 150-151, en 
data 3 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 11 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 4.976, acompanyant documentació i informes mèdics.

3. Mitjançant Decret 2015/2562 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament en data 12 de juny de 2015, amb RGS 8.306.

4. En data 19 de juny de 2015, amb RGS 8.467, es sol·liciten esmenes documentals que la part 
interessada aporta en data 13 de juliol de 2015.

5. Consta a l’expedient informe emès per la tècnica de Medi Ambient en data 17 de maig de 2016. 



6. El dia 20 de maig de 2016, amb RGS 7.743, es formalitza el tràmit d’audiència.

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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del 
Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, 
és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de 
suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable 
a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, 
per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que 
aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini 
de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència 
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va 
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació 
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, 
en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no 
existir una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis
municipals de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per
deambular per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del
grau de compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat
de la via fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la
víctima que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la
Rioja núm. 425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en
el paviment que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’
irregularitat esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i
està en bon estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).



4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga
a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un
nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la
relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima
(STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control
absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que
no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven
realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les
circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març).

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora Aurora García Martínez abans del dia 3
d’agost de 2014.

2. La senyora García no acredita que la caiguda es produeixi al lloc indicat. A la mateixa
documentació mèdica aportada per la reclamant s’indica que es tracta “d’una relliscada
accidental en la via pública”.

3. No consta actuació policial ni avís als serveis de seguretat per senyalitzar el possible perill del lloc
descrit com a causant de la caiguda.

4. De l’informe tècnic es desprèn que no es pot verificar el funcionament anormal del servei de
manteniment d’equipaments de les platges.

5. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de petits desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre
que pugui existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació
quotidiana, els desperfectes són visibles a simple vista i és un risc salvable en normals
circumstàncies de mobilitat i atenció.

6. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal
o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

7. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable
i danyosa dels administrats.



8. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 d’agost de 2016.

9. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell per la senyora A. G. M., presumptament com a conseqüència de caiguda a la via pública 
de Calafell, a una tarima de fusta de la platja de Calafell, a l’alçada del Passeig Marítim de 
Calafell, números 150-151, en data 3 d’agost de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. DEIXAR SENSE EFECTE L'ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA DE LA GESTIÓ DE LES DEIXAR SENSE EFECTE L'ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA DE LA GESTIÓ DE LES DEIXAR SENSE EFECTE L'ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA DE LA GESTIÓ DE LES DEIXAR SENSE EFECTE L'ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA DE LA GESTIÓ DE LES 
GUINGUETES DE LA PLATJA DE CALAFELL GUINGUETES DE LA PLATJA DE CALAFELL GUINGUETES DE LA PLATJA DE CALAFELL GUINGUETES DE LA PLATJA DE CALAFELL        

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 d' abril de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:

“Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar l’encàrrec de gestió a favor de la societat municipal “CALAFELL EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.” (CEMSSA), de les següents activitats: 

1. Redacció del projecte de plec de clàusules per a l’adjudicació de les guinguetes concedides 
en el PUC per aquest quinquenni a Calafell segons el plec tècnic redactat pels serveis de 
Medi Ambient de l’Ajuntament. 

2. Redacció d’un estudi econòmic i financer per a la justificació de la determinació de 
l’import del cànon a satisfer pels adjudicataris de les cessions de l’ocupació determinada per 
l’autorització dels Serveis de Costes de la Generalitat de Catalunya a la platja de Calafell per 
l’ús de guingueta (quiosc bar). 

3. Gestió de l’atorgament de dites instal·lacions en les condicions establertes pels Serveis de 
Costes de la Generalitat de Catalunya i la present encomana. Haurà d’ajustar-se, en 
l’adjudicació dels contractes, als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació de l’article 192 del TRLCSP. 

En contraprestació per aquesta encomana, es reconeix a favor de CEMSSA, el dret a la 
percepció del 40% del cànon determinat pel resultat de la licitació i financer que justifiqui 
l’import concretat en el punt primer del present acord, havent de lliurar el restant 60% a 
l’Ajuntament. 



El termini de vigència d’aquesta encomana de gestió es de 10 anys a partir de l’estiu del 
2012. 

Segon.Segon.Segon.Segon.----    Advertir a la societat municipal “CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.” 
(CEMSSA), que la tramitació i aprovació de la concessió administrativa per destinar aquests 
espais a guinguetes s’haurà de realitzar seguint les disposicions legals vigents així com el 
TRLCSP. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Publicar el present encàrrec de gestió, per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, de conformitat amb el que disposa l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  

Quart.Quart.Quart.Quart.----    Facultar a l’Alcalde President per la plena execució del present acord i per portar a 
terme quantes gestions i procediments siguin necessàries per aconseguir la finalitat 
especificada anteriorment i, en concret, l’atorgament dels documents públics necessaris. 

Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat “Calafell 
empresa municipal de serveis, S.A.” (CEMSSA), per a l’encàrrec de gestió de les activitats 
descrites en el primer punt de la part resolutiva. 

Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Notificar el present acord a la societat municipal “Calafell empresa municipal de 
serveis, S.A.” (CEMSSA).” 

2. Tot i que les guinguetes de la platja estan en ple funcionament, CEMSSA es troba amb la
dificultat de no disposar de prous mitjans (tècnics i personals) per fer un seguiment del grau de
compliment del plec de clàusules i contracte que es va signar en el seu dia, per la qual cosa el
28 d’abril de 2018, el Consell d’Administració de CEMSSA va acordar retornar l’encomana
efectuada, per tal que l’Ajuntament de Calafell les pugui gestionar d’una manera més eficient.
A més, a dia d’avui les relacions dels paradistes són amb l’Ajuntament i no amb CEMSSA.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú: 

“1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les Entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de 
la mateixa o de diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans 
tècnics idonis per al seu desenvolupament. 

2. L’encomana de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat comandant dictar quants 
actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els que s’integra la concreta activitat 
material objecte de comanda. 

3. L’encomana de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la 
mateixa Administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia 
i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats que hi intervenen. En tot cas, 
l’instrument de formació de l’encomana de gestió i la seva resolució haurà de ser publicat, per a la 
seva eficàcia, en el diari corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per 



a la validesa de dits acords que inclouran, almenys, expressa menció de l’activitat o activitats als que 
afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encomanada.” 

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

1. Deixar sense efecte l’encomana de gestió que va efectuar la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Calafell el 17 d' abril de 2012, per dur a terme, les activitats següents:

• Redacció del projecte de plec de clàusules per a l’adjudicació de les guinguetes 
concedides en el PUC per aquest quinquenni a Calafell segons el plec tècnic redactat pels 
serveis de Medi Ambient de l’Ajuntament. 

• Redacció d’un estudi econòmic i financer per a la justificació de la determinació de 
l’import del cànon a satisfer pels adjudicataris de les cessions de l’ocupació determinada 
per l’autorització dels Serveis de Costes de la Generalitat de Catalunya a la platja de 
Calafell per l’ús de guingueta (quiosc bar). 

• Gestió de l’atorgament de dites instal·lacions en les condicions establertes pels Serveis de 
Costes de la Generalitat de Catalunya i la present encomana. Haurà d’ajustar-se, en 
l’adjudicació dels contractes, als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació de l’article 192 del TRLCSP. 

2. Publicar aquest acord al BOPT.

3. Notificar aquest acord a CEMSSA i als titulars de les concessions de les guinguetes.

1.1.8. 1.1.8. 1.1.8. 1.1.8. DEIXAR SENSE EFECTE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA PER A LA GESTIÓ DEIXAR SENSE EFECTE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA PER A LA GESTIÓ DEIXAR SENSE EFECTE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA PER A LA GESTIÓ DEIXAR SENSE EFECTE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A CEMSSA PER A LA GESTIÓ I I I I 
CONCESSIÓ MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE CONCESSIÓ MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE CONCESSIÓ MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE CONCESSIÓ MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA, D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE 
DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSCBAR, PROPIETAT DE CEMSSA, I LA GESTIÓ DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSCBAR, PROPIETAT DE CEMSSA, I LA GESTIÓ DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSCBAR, PROPIETAT DE CEMSSA, I LA GESTIÓ DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSCBAR, PROPIETAT DE CEMSSA, I LA GESTIÓ 
DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL I INICI DE LA DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL I INICI DE LA DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL I INICI DE LA DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL I INICI DE LA 
LICITACIÓLICITACIÓLICITACIÓLICITACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 d’agost de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:

“Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar l’encàrrec de gestió a favor de la societat municipal “Calafell Empresa 
Municipal de Serveis, S.A.” (CEMSSA), de les següents activitats:    

“Concessió d’una llicència d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació del quiosc-bar, 
propietat de CEMSSA, i la gestió dels lavabos públics i gratuïts al Parc de la Sínia de 
Calafell.” 

Segon.Segon.Segon.Segon.----    Els    ingressos que la societat municipal “Calafell Empresa Municipal de Serveis, 
S.A.”(CEMSSA) obtingui per la realització d’aquests serveis, tindran la consideració de 
contraprestació de    l’encàrrec de gestió anteriorment esmentat en l’acord anterior. 



Dels beneficis que la societat obtingui amb aquesta actuació, n’haurà de destinar una part a 
efectuar millores en el Parc. El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament serà el que 
determinarà quines actuacions s’han de realitzar en aquest espai. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat “Calafell 
empresa municipal de serveis, S.A.” (CEMSSA), per a l’encàrrec de gestió de les activitats 
descrites en el primer punt de la part resolutiva.  

Quart.Quart.Quart.Quart.----    Publicar el present acord i el conveni a formalitzar, per mitjà d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, de conformitat amb el que disposa l’article 15.3 de    la la la la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Facultar a l’Alcalde President per la plena execució del present acord i per portar a 
terme quantes gestions i procediments siguin necessàries per aconseguir la finalitat 
especificada anteriorment i, en concret, l’atorgament dels documents públics necessaris. 

SisSisSisSisè.è.è.è.----    Notificar el present acord a la societat municipal “Calafell Empresa Municipal de 
Serveis, S.A.” (CEMSSA).” 

2. En relació a aquesta encomana, malgrat que s’ha licitat diverses vegades, mai s’ha aconseguit
adjudicar a cap licitador, per la qual cosa el 28 d’abril de 2018, el Consell d’Administració de
CEMSSA va acordar retornar l’encomana efectuada, davant la impossibilitat de donar-li
compliment.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú: 

“1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les Entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de 
la mateixa o de diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans 
tècnics idonis per al seu desenvolupament. 

2. L’encomana de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat comandant dictar quants 
actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els que s’integra la concreta activitat 
material objecte de comanda. 

3. L’encomana de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la 
mateixa Administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa pròpia 
i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats que hi intervenen. En tot cas, 
l’instrument de formació de l’encomana de gestió i la seva resolució haurà de ser publicat, per a la 
seva eficàcia, en el diari corresponent. Cada Administració podrà regular els requisits necessaris per 
a la validesa de dits acords que inclouran, almenys, expressa menció de l’activitat o activitats als que 
afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió encomanada.”

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



1. Deixar sense efecte l’encomana de gestió que va efectuar la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Calafell el 21 d’agost de 2013, per dur a terme, les activitats següents:

• Concessió d’una llicència d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació del quiosc-bar,
propietat de CEMSSA, i la gestió dels lavabos públics i gratuïts al Parc de la Sínia de
Calafell.

2. Publicar aquest acord al BOPT.

3. Notificar aquest acord a CEMSSA.

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

1111....2222....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111122227777////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 127/2016  
Interessat: LOIRA 20  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 6 de juliol de 2016, la comunitat de propietaris LOIRA 20, va sol·licitar llicència urbanística 
d’obres menors Exp. núm. 127/2016  per la REPARACIÓ DE LES FAÇANES  D’UN  EDIFICI 
PLURIFAMILIAR APARELLAT, immoble situat al C/ LOIRA  de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 28 de juliol de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: 

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

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

Vist l’informe jurídic, de data 1 d’agost de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de 
construcció o d’enderrocament d’obres.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la comunitat de propietaris LOIRA 20  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
127/2016  per la REPARACIÓ DE LES FAÇANES D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR APARELLAT, 
immoble situat al C/ LOIRA  de Segur de Calafell subjecte a les condicions especials 
requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 28 de juliol de 2016  adjunt a 
aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1111....----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període 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.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MEPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MEPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MEPROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP. NÚM. 134/2016NOR EXP. NÚM. 134/2016NOR EXP. NÚM. 134/2016NOR EXP. NÚM. 134/2016 

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



Número d’expedient: 134/2016  
Interessat: GAS  NATURAL  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

En data 20 de juliol de 2016 l’empresa GAS  NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA  va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 134/2016  per l’ OBERTURA D'1 PROSPECCIÓ 
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 7 x 0,4 m2 PER A LA CONNEXIÓ D'1 BRANC PER A SUBMINISTRAR 
GAS NATURAL A NOUS ABONATS S/ REF. 160496TRC SH, immoble situat al C/ TAJO, 8 de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer Tècnic Municipal, Aleix Solé i Ramon ha emès 
informe favorable en data 12 d'agost de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents 
condicionants: 

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada. 
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a 

l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per 
tècnic competent i visat si s’escau. 

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

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

treball no hi quedin restes. 
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada 

costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que 
els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat. 

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

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

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....    
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa 

vigent. 
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats 

corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per 
les obres. 

- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta 
longitud caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m. 

- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

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

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

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

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



Vist l’informe jurídic, de data 12 d’agost de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FonFonFonFonaments de dretaments de dretaments de dretaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6.6.6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,



d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8,  en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc.    

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS  NATURAL  DISTRIBUCION SDG, SA la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  134/2016  per l’ OBERTURA D'1 PROSPECCIÓ SOBRE VORERA I CALÇADA DE
7 x 0,4 m2 PER  LA CONNEXIÓ D'1 BRANC PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS
ABONATS S/ REF 160496TRC SH, a l’immoble situat al C/ TAJO, 8 de Calafell  subjecte a les
condicions especials requerides en l’informe de l'Enginyer Tècnic Municipal, 12 d'agost de
2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període 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.

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 131/2016MENOR EXP. NÚM. 131/2016MENOR EXP. NÚM. 131/2016MENOR EXP. NÚM. 131/2016 

IIIIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 131/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

En data 20 de juliol de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 131/2016  per l’ OBERTURA D’1 PROSPECCIÓ 
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 22 x 0,4 m2  I CONNEXIÓ D’1 BRANC PER A SUBMINISTRAR GAS 
NATURAL A NOUS ABONATS REF. NÚM 160200TRR SH, a l’immoble situat al C/ FERRADURA, 3 de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer Tècnic Municipal, Aleix Solé i Ramon ha emès 
informe favorable en data 12 d'agost de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents 
condicionants:  

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada. 
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a 

l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per 
tècnic competent i visat si s’escau. 

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

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

treball no hi quedin restes. 
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada 

costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que 
els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat. 

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

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

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....    
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa 

vigent. 
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats 

corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per 
les obres. 

- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta 
longitud caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m. 

- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 



- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 

- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord 
amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint 
també el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

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

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

Vist l’informe jurídic, de data 12 d’agost de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

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: 

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.

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  131/2016  per l’ OBERTURA D’1 PROSPECCIÓ SOBRE VORERA I CALÇADA DE
22 x 0,4 m2 I CONNEXIÓ D’ 1 BRANC PER SUBMINISTRAR DE GAS NATURAL A NOUS
ABONATS REF. NÚM 160200TRR SH, a l’immoble situat al C/ FERRADURA, 3 de Calafell
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Enginyer Tècnic Municipal,
12 d'agost de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES ANORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES ANORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES ANORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A    L'ESTIUL'ESTIUL'ESTIUL'ESTIU    

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

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

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 
d’agost i 3d’agost i 3d’agost i 3d’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major 0 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major 0 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major 0 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major 
o menoro menoro menoro menor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.

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



forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....2222....4444....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    NNNNEEEERRRRVVVVIIIIOOOONNNN,,,     JJJJOOOOSSSSEEEEPPPP    
MMMMªªªª    JJJJUUUUNNNNCCCCAAAADDDDEEEELLLLLLLLAAAA,     DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    77771111////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 11 de juliol de 2016 per acord de Junta de Govern Local (JGL) va ser iniciat expedient 
d’ordre d’execució per l’esfondrament del paviment del pati exterior en una superfície de 3 x 2 m. a 
la finca situada al c. Nervión, 2 cantonada Josep Mª Juncadella de Segur de Calafell, propietat de 
les Sres. C. M. E. i A. M. M. 

En aquell mateix acord es va concedir a les propietàries un termini d’audiència de 10 dies per 
examinar l’expedient i presentar al·legacions. Durant aquest termini les persones interessades no 
han presentat escrit d’al·legacions. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 5 d’agost de 2016, del qual es desprèn que 
no s’han dut a terme cap de les actuacions previstes a l’acord de JGL d’11 de juliol de 2016 i 
redactades a l’informe tècnic de 30 de juny de 2016. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

1111.- Ordenar a les Sres. C. M. E. i A. M. M., com a propietàries de la finca situada al c. 
Nervión cantonada Josep Mª Juncadella de Segur de Calafell, per que en el termini de 20 
dies, comptats des de la notificació d’aquesta resolució, executin els següents treballs, obres o 
actuacions: 

a) Buidatge i neteja del pou mort.
b) Formació de xarxa interior de clavegueram dels dos habitatges fins el límit de

propietat.



c) Reompliment amb graves del pou mort i pavimentació superior
d) Formació de nova escomesa de clavegueram en la via pública i connexió a la

xarxa general de clavegueram.

2222.- Advertir a les Sres. C. M. E. i A. M. M. que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà 
executar-la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, 
reiterades en el temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució, 
l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros. 

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

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

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

1111....2222....5555....    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 38/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de 
Calafell, propietat de FICME, SL 

2. Expedient núm. OE 39/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016, per la neteja dels solars, especialment el fons dels solars i el manteniment de l’arbrat 
de la finca situada al c. Antilles de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. P. 

3. Expedient núm. OE 46/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig 
de 2016, per la neteja del solar situat al carrer Mar cantondada pasatge Sol de Calafell, 
propietat de COMARRUGA APARTAMENTOS, SL.

4. Expedient núm. OE 51/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Violeta de la Urb. Valldemar de Calafell, 
propietat de PERMIT DEVELOPMENTS, SLU.

5. Expedient núm. OE 59/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Mar de Calafell, propietat de CORYLUS 
MAXIMA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA. 

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 al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de FICME, SL (exp. núm. OE 38/16). 

2. La neteja dels solars, especialment el fons dels solars i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Antilles de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. P. (expedient 
núm. OE 39/16). 

3. La neteja del solar situat al carrer Mar cantondada pasatge Sol de Calafell, propietat de 
COMARRUGA APARTAMENTOS, SL (exp. núm. OE 46/16).

4. La neteja del solar situat al c. Violeta de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de 
PERMIT DEVELOPMENTS, SLU (exp. núm. OE 51/16).

5. La neteja del solar situat al c. Mar de Calafell, propietat de CORYLUS MAXIMA 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA (exp. núm. OE 59/16). 

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

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

3.3.3.3.---- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 



Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

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

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

1111....2222....6666....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSIIIIÀÀÀÀ,,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
UUUURRRRBBBB....    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    RRRREEEESSSSIIIIDDDDEEEENNNNCCCCIIIIAAAALLLL    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    11115555////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acords de Junta de Govern Local (JGL) de data 29 de febrer de 2016 i 4 de juliol de 2016 es va 
iniciar expedient d’ordre d’execució per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i el buidat i neteja del 
petit estany del jardí a la finca del c. Montsià de la urb. Calafell Residencial de Calafell, propietat de 
la Sra. C. L. P. i el Sr. A. B. B. 

Als esmentats acords es va concedir als propietaris un termini d’audiència de 10 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 5 d’agost de 2016, del qual es desprèn que 
no s’han dut a terme les actuacions esmentades als corresponents acords de JGL de 29 de febrer de 
2016 i 4 de juliol de 2016. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

1111.- Ordenar als Srs. C. L. P. i A. B. B., com a propietaris de la finca situada al c. Montsià de la 
urb. Calafell Residencial de Calafell, que executin, en un termini de 20 dies des de la notificació 
d’aquest acord la neteja del solar, la poda de l’arbrat i el buidat i neteja del petit estany del jardí 
de la finca. 

2222.- Advertir als propietaris que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà executar-la 
subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució, l’import de les quals 
pot arribar fins als 3.000 euros. 

3333.- Advertir als interessats que si es volen 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.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA 
D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A 
TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLTRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLTRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLTRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    DURANT EL MES DE JULIOL DE 2016.DURANT EL MES DE JULIOL DE 2016.DURANT EL MES DE JULIOL DE 2016.DURANT EL MES DE JULIOL DE 2016.   

FetsFetsFetsFets    

1. El 20 de juliol de 2016 es resol, mitjançant decret d’alcaldia núm. 2152/2016, nomenar a la
senyora RAQUEL IBAR FAÑANÀS, empleada d’aquest Ajuntament, com a Tresorera Accidental els
dies 20 i 21 de juliol de  2016.

2. El 03 d’agost de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 286/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

3. El 05 d’agost de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 793 referent a la
consignació pressupostària per tal de fer front a aquesta despesa.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
regime local de Catalunya.

4. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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

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

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

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



1. L’aprovació de l’import brut de 24,19€ corresponent a les delegacions com a Tresorera accidental ,
dels dies 20 i 21 de juliol de 2016,  segons consta a la part expositiva a la senyora RAQUEL IBAR
FAÑANÁS i el seu abonament en la nòmina del mes d’agost de 2016.

2. Donar compte a l’interessada, Seccions sindicals, a la Junta de Personal al departament
d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal.

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE  LA SOL•LICITUD DE PERMUTA D’UNA PLAÇA D’AGENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE  LA SOL•LICITUD DE PERMUTA D’UNA PLAÇA D’AGENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE  LA SOL•LICITUD DE PERMUTA D’UNA PLAÇA D’AGENT PROPOSTA D’ACORD SOBRE  LA SOL•LICITUD DE PERMUTA D’UNA PLAÇA D’AGENT 
DE POLICIA LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT, PER UNA ALTRA DE L’AJUNTAMENT DE DE POLICIA LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT, PER UNA ALTRA DE L’AJUNTAMENT DE DE POLICIA LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT, PER UNA ALTRA DE L’AJUNTAMENT DE DE POLICIA LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT, PER UNA ALTRA DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de maig de 2016 (RGE número 17985), l’agent de la policia local d’aquest Ajuntament, 
senyor C. A. R., i l’agent de la policia local de Barcelona, senyor I. L. B. G., van 
presentar instància conjunta en la qual sol·licitaven la permuta de les seves respectives 
places com a funcionaris de carrera.

2. Atès que de la documentació obrant en el Departament de Recursos Humans d’aquest 
Ajuntament, a l’expedient personal del funcionari C. A. R., consta que, en data 1 de 
novembre de 2010, va prendre possessió del seu càrrec com a funcionari de carrera, com a 
agent de la policia local, Escala d’Administració Especial, subescala: Serveis Especials, Classe: 
Policia Local, Grup C2. El complement de destinació consolidat és 18. El complement específic 
del lloc de treball d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Calafell és 9.577,83 € bruts 
anuals.

3. Atès que, dels antecedents que consten a l’expedient personal del senyor I. L. B. G., aportat 
per l’Ajuntament de Barcelona, es desprèn que aquest va prendre possessió del seu càrrec com 
a funcionari de carrera en data 1 de juliol de 2010, com a agent de la policia local, Escala 
d’Administració Especial, subescala: Serveis Especials, Classe: Policia Local, Grup C2, i que 
no consta que tingui obert cap expedient disciplinari. El seu complement de destinació 
consolidat és el 16.

4. L’Ajuntament de Barcelona informa que el senyor I. L. B. G. va ser nomenat funcionari el 
pràctiques en la categoria d’agent de la Guàrdia Urbana en data 15 de setembre de 2008, i 
funcionari de carrera l’1 de juliol de 2010, el que permet fer el següent càlcul, a efectes de 
reconeixement de triennis: 

Des deDes deDes deDes de    Fins aFins aFins aFins a    TotalTotalTotalTotal    
DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiesDiesDiesDies    MesosMesosMesosMesos    AnysAnysAnysAnys    
15 09 2008 30 06 2010 17 9 1 
01 07 2010 Previsió a 31/08/2016 -- 2 6 

TotalTotalTotalTotal    17171717    11111111    7777    

5. El 25 de maig de 2016 el Cap de la Policia local d’aquesta Corporació emet informe favorable a
la permuta sol·licitada.

6. El 2 de juny de 2016 (Registre General de Sortida núm. 5.482) aquesta Corporació emet escrit
adreçat a l’Ajuntament de Barcelona acceptant la permuta sol·licitada.



7. El 20 de juny de 2016 (Registre General d’Entrada núm. 23.506) l’Ajuntament de Barcelona 
emet escrit manifestant la seva conformitat a la permuta sol·licitada.

8. El 6 i 7 de juliol de 2016 es realitzen, respectivament, les corresponents proves d’aptitud 
mèdica i d’avaluació de les condicions psicològiques. A l’expedient hi consta l’informe d’APTE 
per exercir les funcions d’agent de la policia local, emès per l’Institut Català d’Ergonomia i Salut 
a l’Empresa, SL (ICESE) de l’agent senyor I. L. B. G. Així mateix també hi consta l’informe 
d’APTE de l’avaluació de les condicions psicològiques per a la tinença i l’ús d’armes de foc 
dels membres de la Policia Local, emès pel professional del Torn d’Intervenció Professional del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

9. Atès que per atendre aquesta petició no és necessari informe de la Intervenció municipal sobre 
existència de consignació pressupostària donat que la plaça de l’agent a permutar està dotada 
econòmicament amb un nivell de destinació i antiguitat més alt per consolidació de grau i 
major número de triennis.

10. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 306/2016/RH/CG, de data 18 d’agost, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 1.2 i articles 54 a 61 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

2. Article 107 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Personal al
Servei dels Ens Locals.

3. Article 130 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de
provisió de llocs de treball i de promoció professionals dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

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

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

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

7. 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.

8. Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i art.
51.1.h) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que
determinen la competència de l’Alcalde en matèria de personal.

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



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

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

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

1. Autoritzar la permuta de la plaça que ocupa el funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, 
l’agent de la policia local senyor C. A. R., i el funcionari, agent de carrera de la policia local 
de l’Ajuntament de Barcelona, senyor I. L. B. G., per complir els requisits que s’estableixen per 
realitzar permutes entre funcionaris, amb data d’efectes del dia 1 de setembre de 2016.

2. Informar que l’agent senyor C. A. R, restarà en situació d’excedència voluntària en aquest 
Ajuntament, com a administració d’origen.

3. Incorporar a la plantilla d’aquesta Corporació a l’agent I. L. B. G, com a funcionari de 
carrera, per tal d’ocupar la plaça d’agent de la policia local adscrit al Departament 
de Seguretat Ciutadana, Escala d’Administració Especial, subescala: Serveis Especials, 
Classe: Policia Local, Grup C2, i reconèixer el complement de destinació consolidat
16. La data d’efectes: 1 de setembre de 2016.

4. Donar de baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social al senyor C. A. O., amb efectes 
del dia 31 d’agost de 2016, i donar d’alta al senyor I. L. B. G. amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2016.

5. Reconèixer el total de serveis previs prestats pel funcionari senyor I. L. B. G., que consten en la 
part expositiva d’aquesta resolució.

6. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Barcelona i als interessats, pel seu coneixement i 
als efectes escaients, i donar compte d’aquest acord al responsable del Departament de 
Seguretat Ciutadana, als departaments de Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria 
Municipals, a la Junta de Personal, a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, i a la gestoria 
que porta els assumptes de personal, per al seu coneixement i compliment. 

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT DE LA RECUPERACIÓ DE LA PART RESTANT DE LA PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT DE LA RECUPERACIÓ DE LA PART RESTANT DE LA PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT DE LA RECUPERACIÓ DE LA PART RESTANT DE LA PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT DE LA RECUPERACIÓ DE LA PART RESTANT DE LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRPAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRPAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRPAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE L’ANY 2012E DE L’ANY 2012E DE L’ANY 2012E DE L’ANY 2012    

FetsFetsFetsFets    

1. L'Ajuntament va suprimir, en virtut de l'article 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat la paga
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre
de 2012 a tot el personal al servei de la Corporació (funcionaris, laborals i eventuals). Aquesta
norma va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012.



2. El mateix Reial Decret llei 20/2012 va disposar que la mencionada supressió de la paga 
extraordinària o addicional no s'havia de dur a terme a aquells empleats públics les retribucions dels 
quals per jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no assolissin en còmput anual 1,5 
vegades el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de 
desembre.

3. En el marc descrit, aquest Ajuntament no va abonar la referida paga extraordinària corresponent al 
mes de desembre de 2012 al seu personal. Això no obstant, la voluntat de la Corporació sempre ha 
estat la d’abonar aquesta paga en cas que legalment fos possible.

4. El 17 de febrer de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va acordar que tot el personal 
d’aquest Ajuntament d’acord amb la DA12a.U de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, s’abonés, en la nòmina del mes de febrer de 
2015, l’import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, amb l’abast i límits establerts a l’esmentada 
disposició addicional.

5. Igualment, el 19 de novembre de 2015, per acord de Junta de Govern Local, i en virtut de l’article 1 
del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s’adopten altres mesures en matèria d'ocupació 
pública i d'estímul a l'economia, el personal va recuperar en la nòmina del mes de novembre de 
2015 l’import equivalent a la part proporcional corresponent a 48 dies de l’esmentada paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012.

6. En data 1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2016, que preveu a la DA 12a la recuperació de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. En concret, 
preveu la possibilitat que cada Administració aboni, dins de l'exercici 2016, per una sola vegada, al 
personal al seu servei, una retribució de caràcter extraordinari corresponent a les quantitats encara 
no recuperades dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del desembre del 2012 per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, 
amb l’abast i límits establerts en aquesta DA.

7. Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament procedir a l’abonament d’aquesta retribució de caràcter 
extraordinari, sempre que això sigui possible, dins de l'exercici 2016 i per a la nòmina del mes 
d’agost.

8. El 21 de juny de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 21993/2016) instància del 
senyor J. A. L. G., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte bancari 
diferent al que té la Corporació per al seu ingrés.

9. El 16 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9281/2016) instància de 
l’empleada senyora R. P. C., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament en el mateix 
número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ingressava  la nòmina 
ordinària com a titular.

10. El 21 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 13725/2016) instància de 
l’empleat senyor J. R. S., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita 
la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte 
bancari diferent al que té la Corporació per al seu ingrés. 



11. El 14 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9017/2016) instància de 
l’empleat senyor J. M. A., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita 
la part proporcional de la paga extra del 2012. El número de compte que fa constar a la instància 
és el mateix número que consta en aquesta Corporació quan es realitzava l’ingrés de nòmina.

12. El 8 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 26940/2016) instància de 
l’empleada senyora M. del M. G., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la 
qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un 
número de compte bancari diferent al que té la Corporació per al seu ingrés.

13. El 28 de gener de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 3367/2016) instància de 
l’empleada senyora S. C. B., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de 
compte bancari diferent al que té la Corporació per al seu ingrés.

14. El 04 de maig de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 15677/2016) instància de 
l’empleada senyora M. M. R.,  empleada actualment no activa en aquesta Corporació, 
en la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament 
en el mateix número de compte on es va fer el darrer abonament.

15. El 19 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 13415/2016) instància de 
l’empleada senyora M. I. G. V.,  empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la 
qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament en el 
mateix número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ingressava  la 
nòmina ordinària com a titular.

16. L’01 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 26265/2016) instància de 
l’empleat senyor R. V. B., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita 
la part proporcional de la paga extra del 2012. Adjunta nou número de compte com a titular del 
compte on sol·licita l’ingrés de la petició.

17. El 05 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 11577/2016) instància de 
l’empleada senyora P. F. E., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en 
la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament en 
el mateix número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ingressava  la 
nòmina ordinària com a titular.

18. El 28 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 14631/2016) instància de 
l’empleada senyora A. A. H.,  empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament en el mateix 
número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ingressava  la nòmina ordinària 
com a titular.

19. El 19 de maig de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 17583/2016) instància de 
l’empleat senyor A. G.-N. T., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la 
qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Adjunta conformitat de l’entitat 
bancària com a titular del compte on sol·licita l’ingrés de la petició. 



20. El 30 de juny de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 2299/2016) instància de 
l’empleada senyora A. P. G., empleada actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Adjunta conformitat de l’entitat 
bancària com a titular del compte on sol·licita l’ingrés de la petició.

21. El 16 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9260/2016) instància de 
l’empleat senyor M. F. C., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita 
la part proporcional de la paga extra del 2012. Adjunta conformitat de l’entitat bancària com a 
titular del compte on sol·licita l’ingrés de la petició.

22. El 16 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9231/2016) instància de 
l’empleat senyor J. M. C., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Adjunta conformitat de l’entitat 
bancària com a titular del compte on sol·licita l’ingrés de la petició.

23. El 17 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9501/2016) instància de 
l’empleada senyora C. O. i J.,  empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de 
compte bancari diferent al que té la Corporació per al seu ingrés.

24. El 16 de juny de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 21452/2016) instància de 
l’empleada senyora C. R. M.,  empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en 
la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un 
número de compte bancari diferent al que té la Corporació per al seu ingrés.

25. El 07 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 11944/2016) instància de 
l’empleada senyora I. G. M., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. Es sol·licita el seu abonament en el mateix 
número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ingressava  la nòmina ordinària 
com a titular.

26. El 04 d’abril de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 11519) instància de la 
senyora I. M. A., en la qual sol·licita en representació pròpia i de les seves germanes X. i M., que 
l’autoritzen, la part proporcional de la paga extra del 2012, del seu pare, treballador difunt, 
senyor J. M. O. Segons l’escriptura notarial d’acceptació i adjudicació d’herència que va 
aportar consta que els legítims hereus són les seves tres filles. Es sol·licita el seu abonament 
en el mateix número de compte bancari que consta en aquesta Corporació on s’ha fet l’ 
ingrés en aquest mateix concepte.

27. Vist l’informe emès per la Directora de Recursos Humans de 16 d’agost de 2016, número 302, i 
que queda unit a l’expedient.

28. Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 18 d’agost de 2016, número 817_16, i 
que queda unit a l’expedient.

29. Vistos els informes emesos per la Interventora municipal números 0819, 0821, 0822,0823, 0824, 
0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831,0832, 0833,0834, 0835, 0836, 0837, 0838, de data 
19 d’agost de 2016, pel que fa al personal no actiu i d’existència de consignació pressupostària. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 en la DA 12.U, 
de caràcter bàsic, preveu la “Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic”. En aquest sentit, la DA 12.U.1 estableix que cada Administració 
Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari corresponent a les quantitats encara no recuperades dels imports deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del desembre del 2012 per 
aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, amb l’abast i límits establerts en aquesta DA.  

Dins el concepte de personal del sector públic s'hi entén inclòs el personal funcionari, el personal 
laboral i el personal eventual ja que de conformitat amb l'art. 12.5 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat 
públic, al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva 
condició, el règim general dels funcionaris de carrera. 

1. Segons la DA 12.U.2 les quantitats que es podran abonar per aquest concepte sobre l’import deixat
de percebre seran les equivalents a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga
extraordinària. En aquells casos en que no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la
paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91 dies es reduiran proporcionalment al
còmput de dies que hagués correspost.

El còmput de la part de la paga extraordinària i pagues addicionals que correspon a 91 dies, o xifra 
inferior, es realitzarà, en el cas de personal funcionari o estatutari, conforme a les normes de la 
funció pública aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes 
laborals i convencionals, vigents en el moment en que es van deixar de percebre les dites pagues.  

2. D’acord amb el punt 3 de la DA 12.U estableix que cada Administració Pública podrà aprovar les
mesures previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació economico-financera.

La referida DA 12.U no defineix què cal entendre per “situació econòmica financera”. Això no 
obstant, es considera que l’Ajuntament pot aprovar aquestes mesures relatives a l’abonament de la 
paga extraordinària de desembre de 2012 atès que compleix amb els quatre indicadors de 
solvència (estalvi net positiu; romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu; deute 
viu no superior a un 110% dels ingressos corrents; període mig de pagament global a proveïdors 
no superior a 30 dies) en els termes establerts a la “Nota informativa sobre el règim de tutela 
financera dels ens locals per a l’exercici 2016”, publicada al gener de 2016 per la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

3. Com sigui que, és voluntat de l’Ajuntament i del seu Organisme Autònom fer ús de la previsió
legal, s'informa igualment que es va fer constar en el pressupost de l'Ajuntament crèdit suficient
per fer front al pagament de la quantitat equivalent a la part proporcional corresponent a la
diferència entre les quanties abonades i la que resta de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents. Donat que en aquesta
Corporació la totalitat de la paga s’ha dividit a raó de 180 dies, i es van abonar 44 i 48 dies,
respectivament, cal abonar els 88 dies restants. L’Administració General de l’Estat divideix l’import
total de la paga extraordinària en 183 dies, el que suposa un restant de 91 dies. No obstant això, la
totalitat a abonar ha de ser màxim la diferència que resta per a la seva liquidació.

4. Atesa la diferent casuística possible, cal distingir:

a) per al personal en actiu al servei de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell:
correspon abonar la quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la



nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de l'import equivalent a la part 
proporcional corresponent a la resta de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012".  

b) per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la percepció de la
part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, s'haurà d'abonar, mitjançant
sol·licitud adreçada a l'Ajuntament en aquest sentit, i després d'analitzar per part de la
Corporació si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus,
conforme a les normes del dret privat que siguin aplicables.

5. Caldrà anunciar l’acord per la qual es procedeix a abonar la quantitat equivalent a la part
proporcional corresponent a la resta de la paga extraordinària de desembre de 2012 a tot el
personal al servei de l'Ajuntament que es trobava en actiu en el moment que es va meritar la
mencionada paga, i traslladar-lo als representants sindicals.

6. Igualment la DA 12ª de la LPGE 2016 indica que en el cas que en aplicació d’aquest precepte fos
més d’una Administració a la que li hagués correspost efectuar l’abonament d’aquest tram de paga
extraordinària, cada Administració podrà abonar, com a màxim, la part proporcional d’aquest tram
que li hagués correspost de fer efectiva en desembre de 2012.

7. Altrament, la DA citada disposa que les quanties satisfetes per aplicació de l’establert en aquesta
DA minoraran l’abast de les previsions contingudes a l’article 2.4 del Reial decret-llei 20/2012, que
disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast
que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.

8. Per altra banda, l'article 14.1.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques preveu que "Els ingressos i despeses que determinen la renda a incloure en 
la base de l'impost s'imputaran al període impositiu que correspongui, d'acord amb els següents 
criteris: els rendiments del treball i del capital s'imputaran al període impositiu en què siguin 
exigibles pel seu perceptor". Per tant, s'imputaran al període impositiu 2016.

9. Correspon a l’alcaldia, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i a l’art. 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya l'ordenació de la
devolució de la paga extraordinària i addicional.

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

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

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

1. Reconèixer a tots els empleats públics de l’Ajuntament de Calafell que van prestar
efectivament serveis durant tot o part del període en què es va meritar la paga
extraordinària de desembre de 2012, l'import per la part restant que manca abonar,



d’acord amb el que estableix la DA.12ª.U de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquest pagament no procedirà per 
aquells treballadors als quals no es va procedir a suprimir la paga extraordinària, per quant 
no se'ls aplicava el disposat a l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 al percebre retribucions 
per jornada completa, exclosos incentius al rendiment, que no assolien en còmput anual 
1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 
de desembre. 

En el cas del personal contractat subjecte a subvencions públiques que ja han estat 
tancades i justificades davant de l’organisme competent no els hi és d’aplicació la 
recuperació de la part restant de la paga extraordinària de desembre de 2012.  

La liquidació resultant i per a cada persona interessada és la que consta al certificat que 
s’adjunta.  

2. Abonar, per al personal que es trobi actualment en actiu a l'Ajuntament de Calafell i que
tingui dret a l'abonament, que s’annexa en aquest acord, en el mes d’agost de 2016, amb
el concepte “Recuperació de la part restant de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012", en la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret
d'aquest acord.

Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la percepció de 
la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, després que ho sol·licitin a 
l'Ajuntament, en els termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si el 
treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les normes del dret 
privat que els siguin aplicables. 

3. Procedir a l’abonament del personal actualment no actiu que ha sol·licitat a aquesta
Corporació la corresponent recuperació de paga extraordinària, i que tot seguit es
relaciona, la part proporcional, segons correspongui, en el mes d’agost de 2016, amb el
concepte "Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012", en la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret d'aquest acord.



4. Traslladar aquesta resolució al comitè d’empresa, junta de personal i als representants
sindicals.

5. Publicar de forma extractada aquest acord per donar publicitat de la “Recuperació de la
part restant de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012".

6. Informar que, si els funcionaris i personal eventual volen impugnar aquest acord, 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.

Si ho vol fer el personal laboral, procedeix interposar una demanda davant el Jutjat Social 
competent en el termini de dos mesos, a comptar des de la seva notificació. 

ANNEX RELACIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLANNEX RELACIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLANNEX RELACIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLANNEX RELACIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL    

Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental, en relació a l'expedient per procedir a la devolució 
de la part restant de la paga extraordinària de desembre 2012 aplicació de la DA.12.U de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, emeto certificat de 
la relació de personal al servei de l'Ajuntament de Calafell i la quantia que els correspon percebre, 
si és el cas. 

a) Relació de personal al qual no se li va suprimir la paga extraordinària o addicional en els termes
del que disposa l'art. 2 del Reial Decret llei, per percebre retribucions per jornada completa,
exclosos incentius al rendiment, que no assolien en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional establert en el Real Decret 1888/2011, de 30 de desembre.

b) Relació de personal en actiu al qual se li va suprimir la paga extraordinària o addicional i
quantia que els correspon abonar.

B.1. PERSONAL FUNCIONARI



1. El 15 de juliol de 2015 es resol, mitjançant decret d’alcaldia núm. 2120, nomenar al senyor José
Maria González Matheu, empleat d’aquest Ajuntament, com a Secretari Accidental del 01
d’agost al 14 d’agost de 2016 ( ambdós inclosos), per l’absència de la Secretària. Sra. Àgueda
Subirana Àlvarez.

2. El 03 d’agost de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
287/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

3. El 05 d’agost de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 793/2016 sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
regime local de Catalunya.

4. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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

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

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

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

1. L’aprovació de l’import brut de 441,336€ corresponent a les delegacions com a Secretari 
accidental , de l’01 al 14 d’agost del 2016, ambdós inclosos,  segons consta a la part expositiva a 
al senyor J. M. G. M. i el seu abonament en la nòmina del mes d’agost de 2016.

2. Donar compte a l’interessada, Seccions sindicals, a la Junta de Personal al departament 
d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal. 

1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCDE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCDE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCDE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS IT  FUNCIONS IT  FUNCIONS IT  FUNCIONS 
D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.        



FFFFetsetsetsets    

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

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

3. Atès que l’Inspector Cap de la Policia Local va presentar comunicat d’alta per malaltia comú en 
data 10 de juliol de 2016.

4. Vist l’informe núm. 288 de data 03 d’agost de 2016  emès per la directora de Recursos Humans, 
que queda unit  a l’expedient.

5. Vist l’informe núm. 795/2016 emès per la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació 
pressupostària. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1. Aprovar l’abonament en la nòmina del mes d’agost de 2016, de la quantitat de 210,35€ brut,
corresponent a la diferència del complement destí i complement específic percebuda entre del
cap de la Policia Local i el sergent, donat que ambdós per les seves funcions de comandament
se’ls abona un complement amb les mateixes quanties,  per les funcions exercides durant els
dies de l’01 al 10 d’agost del 2016, ambdós inclosos, sempre que existeixi la deguda
consignació pressupostària.

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

1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR A UN AGENT DEL COS DA UN AGENT DEL COS DA UN AGENT DEL COS DA UN AGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE LA POLICIA LOCAL DE LA POLICIA LOCAL DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL,  E CALAFELL,  E CALAFELL,  E CALAFELL,  
L’IMPORT CORRESPONENL’IMPORT CORRESPONENL’IMPORT CORRESPONENL’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR  I T PER SUBSTITUIR  I T PER SUBSTITUIR  I T PER SUBSTITUIR  I HAVER EXERCIT FUNCIOHAVER EXERCIT FUNCIOHAVER EXERCIT FUNCIOHAVER EXERCIT FUNCIONS DE CAPORAL DE LA NS DE CAPORAL DE LA NS DE CAPORAL DE LA NS DE CAPORAL DE LA 
POLICIA LOCAL EL DIAPOLICIA LOCAL EL DIAPOLICIA LOCAL EL DIAPOLICIA LOCAL EL DIA    03 DE JULIO03 DE JULIO03 DE JULIO03 DE JULIOL DE 2016.L DE 2016.L DE 2016.L DE 2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. L’inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el vistiplau del regidor de Seguretat
Ciutadana, emet escrit de data 07 de juliol de 2016 ,  en el que manifesta que,  atès l’absència de
caporals de la Policia Local i segons queda reflectit a l’article 15 de l’annex III de la Policia Local,
s’ha habilitat als següents agents del Cos de la Policia Local de Calafell,  per tal que assumeixi les
funcions de caporal i se li aboni la diferència del complement de destí i el complement específic
que percep la persona que ho realitza amb el d’un caporal.

2. El 05 d’agost de 2016,  la directora de Recursos Humans emet informe núm. 291/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

3. El 08 d’agost de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 0796/2016 sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments dFonaments dFonaments dFonaments de drete drete drete dret 

1. Article 15 de l’annex III de Condicions  Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell,
pel que fa a treballs de categoria superior.

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



3. Article 23.3 c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
que permet l’abonament del complement de productivitat quan serveixi per retribuir l’activitat
extraordinària quan es desenvolupen tasques que no són de caràcter ordinari.

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

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

6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

8. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals.

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

10. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local, condicionada la seva validesa a la
creació de la Junta de Govern Local per part del Ple de la Corporació.

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. Que s’aboni l’import brut a l’agent segons detall de la part expositiva,  corresponent a la
diferència del complement específic i el complement de destí entre l’agent que realitza les
funcions de caporal durant el dia d’absència, i que, per raons del servei no poden ser cobertes
pel superior jeràrquic de l’estructura organitzativa, tal i com informa el Cap de la Policia Local,
proposant el seu abonament en la nòmina del mes d’agost de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i al Departament de Seguretat Ciutadana,
Departament de Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals.

1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS 
SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les instàncies presentades per diferents empleats i empleades d’aquest Ajuntament
sol·licitant l’ajut per diferents conceptes de Fons Social pel tercer trimestre de l’any 2016
regulat per l’actual Conveni Personal Laboral i Pactes Socioeconòmics pels anys 2010-2012,
que una vegada revisades compleixen els requisits establerts convencionalment, i que segons el
càlcul efectuat ascendeix en la llista detallada, a la quantia següent:



4. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 802 de data 08 d’agost de 2016, sobre
l’existència de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Annex Fons social que preveu el Pacte Socio-econòmic del personal funcionari i Conveni
Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012,
actualment en vigor, on es determina les quanties, conceptes i condicions per poder ser
beneficiari d’aquest fons.

2. Vista la legislació aplicable en matèria Tributària i de Seguritat Social.
3. Article 53.1 i) del Decret Legisltatiu 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.

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

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

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

1. Aprovar l'abonament dels imports corresponents al personal relacionat en el fet número ú de la
part expositiva, mitjançant la seva aplicació en la nòmina del mes d’ AGOST de 2016, per
complir els requisits establers pels Pactes Socio-econòmics pel personal funcionari i Conveni
Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012).

2. Donar compte d'aquest acord als departaments d'Intervenció, Tresoreria, a la junta de
personal, al comitè d’empresa, a les seccions sindicals i a la gestoria encarregada dels
assumptes de personal.

1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. 1.3.8. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL SIGNATS ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL SIGNATS ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL SIGNATS ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL SIGNATS ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL I DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2016CALAFELL I DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2016CALAFELL I DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2016CALAFELL I DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2016       

Relació de FetsRelació de FetsRelació de FetsRelació de Fets    

1. Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell mantenir col·laboració amb diferents centres
educatius, mitjançant l’adopció de convenis de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball.

2. Vistos els documents de conveni de col·laboració signats entre l’Ajuntament de Calafell i  els
següents centres i alumnes:

CENTRE DOCENTCENTRE DOCENTCENTRE DOCENTCENTRE DOCENT    ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE    
SIGNATURA SIGNATURA SIGNATURA SIGNATURA 

CONVENICONVENICONVENICONVENI    CENTRE TREBALLCENTRE TREBALLCENTRE TREBALLCENTRE TREBALL    DATA D'INICIDATA D'INICIDATA D'INICIDATA D'INICI    DATA FINALDATA FINALDATA FINALDATA FINAL    
Institut Escola d'hoteleria 
i Turisme B. B., S. 30/03/2016 TURISME 01/04/2016 03/06/2016 
Universitat Politècnica de 
Catalunya S. B., B. 04/04/2016 MEDI AMBIENT 04/04/2016 30/06/2016 

Institut Camí de Mar G., B. 04/04/2016 BIBLIOTEQUES 11/04/2016 19/06/2016 



Institut Camí de Mar B. S., C. 29/04/2016 BIBLIOTEQUES 02/05/2016 19/06/2016 

CCC M. C., M. 27/04/2016 MEDI AMBIENT 18/05/2016 15/09/2016 
Fundació Privada Santa 
Teresa F. M., M. 24/05/2016 MEDI AMBIENT 31/05/2016 03/06/2016 
Fundació Privada Santa 
Teresa M. P., J. M. 23/05/2016 MEDI AMBIENT 31/05/2016 03/06/2016 

Institut Camí de Mar DE H. M., P. 02/06/2016 SECRETARIA 01/07/2016 29/07/2016 

Institut Camí de Mar G. A., R. 02/06/2016 
RECURSOS 
HUMANS 01/07/2016 29/07/2016 

3. Vist que aquests convenis no estableixen relació contractual entre l’alumne i l’empresa, atès
que la seva naturalesa és estrictament acadèmica i no laboral.

4. Vist que aquests convenis no comporten cap despesa econòmica per part de l’entitat
col·laboradora, en aquest cas l’Ajuntament de Calafell, i que per tant no tenen cap
contraprestació salarial.

5. Atès que l’assegurança dels alumnes va a càrrec dels Instituts respectius.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0300/2016/RH-CG, de data 12 d’agost
de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret: 

1. Ordre de 5 de juny de 2002 i, de l’Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, que regula programes
de cooperació educativa, on s’estableix que en línies generals, l’objectiu fonamental d’aquest
sistema d’educació, és aconseguir una formació integral de l’alumne, mitjançant un programa
educatiu paral·lel a l’institut i a l’empresa combinant teoria i pràctica. Es pretén així donar una
oportunitat a l’estudiant de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i
d’incorporar-se al món professional al finalitzar el programa amb un mínim d’experiència.

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

3. 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.

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

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

1. Ratificar i donar compte a la Junta de Govern Local dels convenis de col·laboració per a la
formació pràctica en centre de treball relacionats als antecedents d’aquesta resolució, subscrits
entre l’Ajuntament de Calafell i diversos centres educatius.

2. Donar compte al Departament de Recursos Humans, a les seccions sindicals, al comitè
d’empresa i a la junta de personal.



1.3.9. 1.3.9. 1.3.9. 1.3.9. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE JULIOL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JULIOL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JULIOL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JULIOL DE 2016.       

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

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

FetsFetsFetsFets 

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

2. En data 16 d’agost de 2016 i RGE núm. 27539 té entrada a l’Ajuntament de Calafell escrit 
emès per Base Gestió d’Ingressos en el que informa de la modificació de l’import 
d’embargament del senyor J. C. V., que passa de ser de 1.834,46€ a 1.703,27€ . Atès que 
el mes de juliol se li va descomptar en aquest concepte l’import de 269,43€, cal 
regularitzar i abonar al seu favor l’import de 184,57€ per tal que la deute quedi a cero ja que 
finalitza l’embargament.

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

CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. JULIOLPROV. JULIOLPROV. JULIOLPROV. JULIOL    

VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS 
IT / altes fóra IT / altes fóra IT / altes fóra IT / altes fóra 

nòminanòminanòminanòmina    
DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU 

JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    674.502,97 674.502,97 674.502,97 

IRPFIRPFIRPFIRPF    -112.547,17 -112.547,17
-

112.547,17 

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -41.242,09 6,89 -41.235,20 -41.235,20

Altres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccions    -12.334,53 -6,89 -12.341,42 -12.341,42

NETNETNETNET    508.379,18 508.379,18 508.379,18 

Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    199.331,48 -882,56 198.448,92 198.448,92 

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 304 de data 18 d’agost de 2016.

FoFoFoFonaments de dretnaments de dretnaments de dretnaments de dret    

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

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

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



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

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

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

1.3.10. 1.3.10. 1.3.10. 1.3.10. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES D’ AGOST DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES D’ AGOST DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES D’ AGOST DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES D’ AGOST DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT 
REGULADOR DEL FONS DREGULADOR DEL FONS DREGULADOR DEL FONS DREGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.E PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.E PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.E PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.    

Fets 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a



l’efecte i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de 
minoració que s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament. 

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

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

12. Atès que el 17 de juny de 2016 es va enviar, des del departament de Recursos Humans, mail 
dirigit al caporal d’aquesta Corporació, senyor J. A. R. M., per les incidències d’absències que 
es mostraven en els informes de gestió del temps, i en concret, pel que fa a l’assoliment dels 
objectius d’assistència, les absències dels dies 14 d’abril, 11 i 12 de maig de 2016, i vista la 
resposta i no justificació d’aquests dies, i les repetides comunicacions enviades per la seva 
justificació, cal regularitzar el complement de productivitat abonat en els mesos 
corresponents, sens perjudici de qualsevol altra mesura que es pugui dur al respecte, per haver 
estat abonats de forma improcedent. L’import que es retribueix per aquest concepte és de 
274,12 € bruts mensuals.

13. Atès que el 6 de juny de 2016 es va enviar, des del Departament de Recursos Humans, mail 
dirigit a l’operari de manteniment i instal·lacions esportives, senyor D. L. O., en el qual se li 
reclamaven els fulls manuals mensuals de marcatges, creats a l’efecte, dels mesos de març, 
abril, maig i juny, atès que el personal d’esports fitxen de forma manual mitjançant 
aquests fulls i amb el vistiplau de la persona responsable, i vistes les repetides comunicacions 
enviades per la justificació de la seva presència, i no havent rebut resposta al respecte, cal 
regularitzar el complement de productivitat abonat en els mesos corresponents, inclòs el mes de 
juliol, sens perjudici de qualsevol altra mesura que es pugui dur al respecte, per haver estat 
abonats de forma improcedent. L’import que es retribueix per aquest concepte és de 8,08 € 
bruts mensuals.

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

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

16. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans, número 305/2016, de 18 d’agost de
2016.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt

1. Article 105.a) de la Constitució Espanyola.



 

 

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

Bases de Règim Local. 
 

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

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

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

 
6. Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya. 
 

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

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

 
9. Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública  
 

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

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

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

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

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

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



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

17. Article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària (LGP), respecte a
pagaments indeguts i altres reintegraments.

18. Article 15 de la LGP sobre el termini de quatre anys per a procedir l’Administració a la
reclamació.

19. Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual disposa que es podran rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics.

20. Ordre EHA/4077/2005, de 26 de desembre, sobre reintegrament de pagament indeguts.

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

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

23. 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.

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

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

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

2. Regularitzar en la nòmina del mes d’agost la quantia de 548,24 € bruts, a l’empleat José
Antonio Robles Molina, en concepte de complement de productivitat mensual, abonats de



forma improcedent, per la no justificació dels dies d’absència del 14 d’abril i 11 i 12 de maig de 
2016. 

3. Regularitzar en la nòmina del mes d’agost la quantia de 32,32 € bruts, a l’empleat D. L. 
O., en concepte de complement de productivitat mensual, abonats de forma improcedent, 
per la no aportació de la justificació de la seva presència durant els mesos de març a juny 
de 2016.

4. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la 
Intervenció Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal per al seu coneixement i efectes oportuns, i notificar-la a les persones que han estat 
objecte de regularitzacions. 

1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. 1.3.11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’AGOST DE CAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’AGOST DE CAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’AGOST DE CAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’AGOST DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 de juliol  de 2016 i registre 16001491, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que
queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal
adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes de juliol de 2016.

2. El 04 d’agost de 2016 i registre 16001526, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell,  amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que
queda adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els
serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes de juliol de 2016, pel
personal adscrit al departament de Policia Local. 

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



4. Vist l’informe núm. 293/2016/RH/CG, de data 09 d’agost de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

5. El 12 d’agost  de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 816, sobre l’existència de
crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

8. Article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA).

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

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

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

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



1. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en
horari nocturn i caps de setmana, així com les assistències de caràcter judicial, les dietes i
quilometratges, segons consten en la part dels antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes
d’ AGOST de 2016.

2. Donar compte al Cap de la Policia Local, als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos
Humans, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a l’Assessoria Integral
Grup Vandellós, S.L, per al seu coneixement.

1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI 
PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LESPÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LESPÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LESPÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LES    ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE02)ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE02)ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE02)ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE02)       

Autorització de l’ocupació i  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic marítim terrestre 
fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi Ambient  en relació a les activitats   de la 
terrassa autoritzada pel Servei de Costes de la Generalitat  que es troba contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell , temporada 2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. Es voluntat de l’alcaldia municipal fer una prova pilot per la implantació de terrasses en
domini públic marítim terrestre a la platja de Calafell per la qual cosa es contacte amb l’
establiment que prèviament havia manifestat interès i sol·licitat poder ocupar aquest espai
del DPMT . Aquest establiment és el Calafell 66. RE 39658/2015.

2. El dia 30 de desembre de 2015 , l’ajuntament sol·licita l’autorització per l’ocupació i
distribució dels servei de temporada 2016 . Entre aquests servei es troba contemplada  la
instal·lació TE-02 corresponent a la terrassa en DPMT de l’establiment anteriorment citat.
S’adjunten les fitxes d’aquests elements.

3. El 31 de març de 2016 , l’ajuntament de Calafell rep la resolució d’autorització de
l’ocupació  corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en Domini
Públic marítim terrestre. En concret s’autoritza l’ocupació de la terrassa de 50 m2 d’acord
amb el plànol adjunt i del 15 de juny al 15 de setembre de 2016.

4. El 21 de juny de 2016 l’Ajuntament de Calafell rep a títol orientatiu la resolució que
contempla els preus unitaris corresponents al cànon d’ocupació i aprofitament del Domini
públic marítim terrestre. El cànon unitari mensual per m2 corresponent a guinguetes i
terrasses és de 11.21 €.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei 2/2013 de 29 de maig , de
protecció i d’ús sostenible del litoral Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Costes.

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a les platges de Calafell és
l’Ajuntament de Calafell i com a tal ha d’abonar al Tresor públic de l’administració de l’estat
, l’import corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data d’atorgament.



2. El RLC en l’article 69 estableix que es podran ubicar terrasses vinculades a establiments
ubicats fora del DPMT les quals es podran col·locar al costat dels seus respectius establiments
sempre i quan no s’obstaculitzi el pas i l’ús públic. L’activitat TE-02 corresponen a l’
establiment  situat fora del DPMT Calafell 66.

3. Les condicions d’ocupació d’aquesta terrassa són les condicions generals contemplades en la
resolució d’autorització d’ocupació  les quals s’han de comunicar als titulars de l’explotació
de la terrassa.

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. AUTORITZARAUTORITZARAUTORITZARAUTORITZAR l’ocupació de la terrassa TE-02 que figura en el pla d’usos i serveis de temporada
de les platges 2016  i que es detalla en el plànol adjunt , els  explotadors de la qual és:

-Dolores Mullor Pujol  DNI 43687322H en representació de l’activitat Calafell 66 . St
Joan de Déu 83 43820 Calafell.TE-02.

Amb les següents condicions generals: 

1. L’ocupació del domini públic no implicarà ,en cap cas, la cessió d’aquest. El titular del dret
d’ocupació serà responsable del danys i perjudicis que puguin esdevenir de les obres i
activitats al domini públic i al privat . ( art. 37.1 Ll.C.)

2. D’acord amb l’article 38 de la Llei de Costes, es prohibeix la publicitat en el domini públic
maritimoterrestre. Excepcionalment, i en les condicions que s’estableixi el Reglament , es
podria autoritzar aquesta publicitat sempre i quant sigui part  integrant o acompanyi les
instal·lacions o activitats permeses en domini públic maritimoterrestre i sempre que sigui
compatible amb la seva protecció.

3. La terrassa dels establiments expenedors de menjar i begudes  situats a la platja haurà de
situar-se sobre una tarima de fusta que delimiti l’espai a ocupar.

4. L’adjudicatari ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per fer front als
danys que puguin patir tercers durant tota la vigència del títol administratiu  i fins
complerta retirada de les instal·lacions. Així mateix és el responsable d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la seguretat del públic en general. El titular de l’autorització haurà
de mostrar a requeriment de qualsevol inspector i de manera immediat , la documentació
acreditativa del compliment d’aquesta condició i en cas de no disposar-ne , es podrà
procedir a la immediata suspensió de l’activitat.

5. Els titulars  dels serveis de temporada , titulars de l’explotació que l’Ajuntament atorga a
tercers , han d’exposar en lloc públic i visible, còpia del títol de la concessió municipal, la
qual ha d’identificar exactament el servei adjudicat d’acord amb els plànols de distribució
dels serveis de temporada .

6. Caldrà retirar totes  les instal·lacions un cop finalitzat el termini autoritzat.
7. Aquesta autorització empara únicament l’ocupació de les guinguetes per a la seva activitat

associada a l´ús públic comú del DPMT , la qual ha d’ajustar-se a la legislació específica  de
costes i a les ordenances  municipals pel que fa, especialment , a sanitat e higiene ,
residus, seguretat, emissions , sorolls  i horaris.

Condicions particulars 

1. S’autoritza l’ocupació per al 2016 d’acord amb el següent Calendari
TE-02 de 15 de juny a 15 de setembre de 2016

2. La superfície màxima a ocupar és de



TE-02  : 50 m2 

2. LIQUIDARLIQUIDARLIQUIDARLIQUIDAR provisionalment  a l’ explotador de la autorització TE-2 el cost del cànon d’ocupació i
aprofitament del DPMT que el Ministeri ha traslladat a l’Ajuntament de Calafell de manera
informativa € / m2 i mes  que correspon de manera provisional a:

Cànon d’ocupació TE-02 : 50 m2 * 3 mesos* 11.21 €/m2  = 1.681,5 € 

3. CONCEDIRCONCEDIRCONCEDIRCONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503    
    BSAB ESBB BSAB ESBB BSAB ESBB BSAB ESBB 

4. COMUNICARCOMUNICARCOMUNICARCOMUNICAR al titular de l’explotació que s’aprovarà la liquidació definitiva del cànon
d’ocupació i aprofitament del domini públic terrestre quan es practiqui per part del Ministeri.

5. NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament d’Intervenció, de
Tresoreria i la Policia local de Calafell.

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI 
PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE01)PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE01)PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE01)PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA TERRASSA (TE01)       

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

Autorització de l’ocupació i  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic marítim terrestre 
fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi Ambient  en relació a les activitats   de la 
terrassa autoritzada pel Servei de Costes de la Generalitat  que es troba contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell , temporada 2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. Es voluntat de l’alcaldia municipal fer una prova pilot per la implantació de terrasses en
domini públic marítim terrestre a la platja de Calafell per la qual cosa es contacte amb l’
establiment que prèviament havia manifestat interès i sol·licitat poder ocupar aquest espai
del DPMT . Aquest establiment és el Restaurant l’Àncora.

2. El dia 30 de desembre de 2015 , l’ajuntament sol·licita l’autorització per l’ocupació i
distribució dels servei de temporada 2016 . Entre aquests servei es troba contemplada  la
instal·lació TE-01 corresponent a la terrassa en DPMT de l’establiment anteriorment citat.
S’adjunten les fitxes d’aquests elements.

3. El 31 de març de 2016 , l’ajuntament de Calafell rep la resolució d’autorització de
l’ocupació  corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en Domini
Públic marítim terrestre. En concret s’autoritza l’ocupació de la terrassa de 50 m2 d’acord
amb el plànol adjunt i del 15 de juny al 15 de setembre de 2016.

4. El 21 de juny de 2016 l’Ajuntament de Calafell rep a títol orientatiu la resolució que
contempla els preus unitaris corresponents al cànon d’ocupació i aprofitament del Domini
públic marítim terrestre. El cànon unitari mensual per m2 corresponent a guinguetes i
terrasses és de 11.21 €.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei 2/2013 de 29 de maig , de
protecció i d’ús sostenible del litoral Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Costes.

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a les platges de Calafell és
l’Ajuntament de Calafell i com a tal ha d’abonar al Tresor públic de l’administració de l’estat
, l’import corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data d’atorgament.

2. El RLC en l’article 69 estableix que es podran ubicar terrasses vinculades a establiments
ubicats fora del DPMT les quals es podran col·locar al costat dels seus respectius establiments
sempre i quan no s’obstaculitzi el pas i l’ús públic. L’activitat TE-01 corresponen a l’
establiment  situat fora del DPMT Restaurant Àncora.

3. Les condicions d’ocupació d’aquesta terrassa són les condicions generals contemplades en la
resolució d’autorització d’ocupació  les quals s’han de comunicar als titulars de l’explotació
de la terrassa.

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. AUTORITZAAUTORITZAAUTORITZAAUTORITZARRRR l’ocupació de la terrassa TE-01 que figura en el pla d’usos i serveis de temporada
de les platges 2016  i que es detalla en el plànol adjunt , els  explotadors de la qual és:

-Eduardo  Alvarez Castillo  DNI 46767133Z  en representació Restaurant l’Àncora
amb domicili a C. Vall de Sant Marc, 62 . Urbanització Bona vista mar  43700 El  Vendrell

TE-01 

Amb les següents condicions generals: 

1. L’ocupació del domini públic no implicarà ,en cap cas, la cessió d’aquest. El titular del dret
d’ocupació serà responsable del danys i perjudicis que puguin esdevenir de les obres i
activitats al domini públic i al privat . ( art. 37.1 Ll.C.)

2. D’acord amb l’article 38 de la Llei de Costes, es prohibeix la publicitat en el domini públic
maritimoterrestre. Excepcionalment, i en les condicions que s’estableixi el Reglament , es
podria autoritzar aquesta publicitat sempre i quant sigui part  integrant o acompanyi les
instal·lacions o activitats permeses en domini públic maritimoterrestre i sempre que sigui
compatible amb la seva protecció.

3. La terrassa dels establiments expenedors de menjar i begudes  situats a la platja haurà de
situar-se sobre una tarima de fusta que delimiti l’espai a ocupar.

4. L’adjudicatari ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per fer front als
danys que puguin patir tercers durant tota la vigència del títol administratiu  i fins
complerta retirada de les instal·lacions. Així mateix és el responsable d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la seguretat del públic en general. El titular de l’autorització haurà
de mostrar a requeriment de qualsevol inspector i de manera immediat , la documentació
acreditativa del compliment d’aquesta condició i en cas de no disposar-ne , es podrà
procedir a la immediata suspensió de l’activitat.

5. Els titulars  dels serveis de temporada , titulars de l’explotació que l’Ajuntament atorga a
tercers , han d’exposar en lloc públic i visible, còpia del títol de la concessió municipal, la
qual ha d’identificar exactament el servei adjudicat d’acord amb els plànols de distribució
dels serveis de temporada .



6. Caldrà retirar totes  les instal·lacions un cop finalitzat el termini autoritzat.
7. Aquesta autorització empara únicament l’ocupació de les guinguetes per a la seva activitat

associada a l´ús públic comú del DPMT , la qual ha d’ajustar-se a la legislació específica  de
costes i a les ordenances  municipals pel que fa, especialment , a sanitat e higiene ,
residus, seguretat, emissions , sorolls  i horaris.

Condicions particulars 

1. S’autoritza l’ocupació pel  2016 d’acord amb el següent Calendari
TE-01 de 15 de juny a 15 de setembre de 2016

2. La superfície màxima a ocupar és de
TE-01  : 50 m2

2. LIQUIDARLIQUIDARLIQUIDARLIQUIDAR provisionalment  a l’ explotador de la autorització TE-1 el cost del cànon d’ocupació i
aprofitament del DPMT que el Ministeri ha traslladat a l’Ajuntament de Calafell de manera
informativa € / m2 i mes  que correspon de manera provisional a

Cànon d’ocupació TE-01 : 50 m2 * 3 mesos* 11.21 €/m2  = 1.681,5 € 

3. CONCEDIRCONCEDIRCONCEDIRCONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503    
    BSAB ESBB BSAB ESBB BSAB ESBB BSAB ESBB 

4. COMUNICARCOMUNICARCOMUNICARCOMUNICAR al titular de l’explotació que s’aprovarà la liquidació definitiva del cànon
d’ocupació i aprofitament del domini públic terrestre quan es practiqui per part del Ministeri.

5. NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament d’Intervenció, de
Tresoreria i la Policia local de Calafell.

1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. EXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER RETIRAR LA RESERVA ESTACIONAMENT PER EXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER RETIRAR LA RESERVA ESTACIONAMENT PER EXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER RETIRAR LA RESERVA ESTACIONAMENT PER EXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER RETIRAR LA RESERVA ESTACIONAMENT PER 
MINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. La Sra. M. M. F., en representació del seu fill, va presentar instància en data 09 de maig de 
2016 i amb registre d’entrada número 2016 / 16327, en la que sol·licita sigui retirada la reserva 
d’estacionament per minusvalidesa del carrer Pescador, perquè ja no farà ús de la mateixa, 
donat que actualment ja no és propietària de l’immoble i que el vehicle tampoc és de la meva 
propietat.

2. Que mitjançant decret 2006/3515 es va autoritzar una reserva d’espai nom de la Sra. M. M. F., 
pel vehicle matrícula XXXX-DJH al carrer Pescador .

3. Que consultat el padró municipal la Sra. M. M. F. va causar baixa per canvi de residència el 
23 de març de 2016. 

Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    



1. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

2. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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

1.- Anul·lar la reserva d'aparcament per a minusvàlid, del vehicle matrícula XXXX-DJH al carrer 
Pescador a nom de la Sra. M. M. F., d’acord amb la seva petició. 

2.- Donar trasllat a la interessada i a la Brigada Municipal. 

1111....5555....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    PPPPEEEETTTTIIIICCCCIIIIOOOO    PPPPEEEERRRR    RRRREEEETTTTIIIIRRRRAAAARRRR    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA    EEEESSSSTTTTAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRR    
MMMMIIIINNNNUUUUSSSSVVVVAAAALLLLIIIIDDDDEEEESSSSAAAA    AAAA    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAA    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    

Expedient relatiu a petició  per retirar la reserva estacionament per minusvalidesa  a la via pública a 
Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. El Sr. S. N. F. va presentar instància en data 13 de maig de 2016 i amb registre d’entrada 
número 2016 / 17144, en la que sol·licita sigui retirada la reserva d’estacionament per 
minusvalidesa de la matrícula XXXX-JDH del carrer Bèlgica perquè ja no farà ús de la mateixa, per 
canvi de domicili.

2. Que mitjançant Decret 2015/340 es va autoritzar una reserva d’espai nom del Sr. S. N. F., pel 
vehicle matrícula XXXX-FLB al carrer Bèlgica.

3. Que mitjançant Junta de Govern Local de 29 de maig de 2015, es va concedir el canvi de 
matrícula de la reserva d’estacionament per minusvalidesa pel vehicle matrícula XXXX-FLB  per 
XXXX-JDH al carrer Bèlgica.

4. Que consultat el padró municipal el Sr. S. N. F. va causar baixa per canvi de residència el 
19 de maig de 2016. 

Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    

1. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

2. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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



1.- Anul·lar la reserva d'aparcament per a minusvàlid, del vehicle matrícula XXXX-JDH al carrer 
Bèlgica a nom del Sr. S. N. F., d’acord amb la seva petició. 

2.- Donar trasllat a la interessada i a la Brigada Municipal. 

1111....5555....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    PPPPEEEETTTTIIIICCCCIIIIOOOO    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA    EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLL    PPPPEEEERRRR    CCCCÀÀÀÀRRRRRRRREEEEGGGGAAAA    IIII    
DDDDEEEESSSSCCCCÀÀÀÀRRRRRRRREEEEGGGGAAAA    DDDDEEEE    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEESSSS    DDDD’’’’UUUURRRRGGGGEEEENNNNCCCCIIIIEEEESSSS    MMMMEEEEDDDDIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    AAAA    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAA    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    

Expedient relatiu a petició  per la reserva especial d’espai per càrrega i descàrrega de vehicles 
d’urgències mèdiques a la via pública a Calafell  

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada en data 27 de maig de 2016 per les Ambulàncies Egara, registre 
d’entrada 2016/18815 en la qual sol·licita canvi de reservat d’ambulàncies que actualment tenim al 
Cap de Segur de Calafell a un pròxim a la nova ubicació de l’ambulància, aquesta s’ubicarà en un 
local del carrer Pau Neruda (edifici Masia Nova), sol·licitem el reservat en el carrer Pau Neruda.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Vist el que disposa l’ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels espais Públics de
Calafell, de conformitat amb l’ article 15.2: “…2. Les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de productes contenidors, materials de construcció o similars es
realitzaran entre les 8:00 h fins les 20:00 hores del mateix dia. En casos excepcionals, podrà
modificar-se aquest horari, amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal corresponent.

2. Atès el que disposa l’Ordenança Municipal de Convivència i ús dels espais públics de Calafell als
articles següents:

-Article 22.14: “Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter
discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament
sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit.” .

-Article 22.8.c: “8. Podran autoritzar-se reserves especials: c) De càrrega i descàrrega, només de
forma excepcional quan, per circumstàncies que el peticionari haurà d'acreditar a vastament, siguin
clarament insuficients per poder garantir el correcte desenvolupament de Ies tasques pròpies dels
locals comercials, Ies zones de càrrega i descàrrega que, amb aquesta finalitat, hi ha habilitades al
terme municipal. “.

-Article 22.9: “9.-Per autoritzar reserves especials de parada en llocs determinats, s'exigirà  que
s'acrediti degudament la necessitat de la reserva.”

3. Vist l’informe emès pel tècnic de mobilitat que s’adjunta al expedient, en el que diu que no hi ha
cap inconvenient per instal·lar la reserva.

4. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.



5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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

1.---- Estimar la sol·licitud de reserva especial d’espai per càrrega i descàrrega de vehicles d’urgències 
mèdiques, a nom de les Ambulàncies Egara, situada a la Ronsa Sant Miquel amb Pau Neruda. 

2.- Es donarà compte d’aquesta resolució a la part interessada i a la brigada de senyalització. 

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. EXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER ANUL·LAR LA RESERVA ESTACIOEXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER ANUL·LAR LA RESERVA ESTACIOEXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER ANUL·LAR LA RESERVA ESTACIOEXPEDIENT RELATIU A PETICIO PER ANUL·LAR LA RESERVA ESTACIONAMENT PER NAMENT PER NAMENT PER NAMENT PER 
MINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELLMINUSVALIDESA A LA VIA PUBLICA A CALAFELL       

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

Expedient relatiu a petició per anul·lar reserva estacionament per minusvalidesa a la via pública a 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. El Sr. Jose Miguel Garcia Garcia va entrar instància número de registre 2016 / 10948, en la que 
sol·licitava canvi de matricula de la reserva de minusvàlid XXXX-JML, pel carrer Josep Carner.

2. Que es va autoritzar una reserva d’espai nom del Sr. Jose Miguel Garcia Garcia, pel vehicle 
matrícula XXXX-CGF, al carrer Josep Carner .

3. Que consultat al departament de Cadastre consta que el Sr. J. M. G. G. té un aparcament 
annex a la vivenda, sent un dels requisits per concedir autorització de reserva que la persona 
objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament privat per 
desenvolupament normal a Calafell.

4. Que un dels requisits per disposar d’una reserva d’estacionament personalitzada a Calafell és no 
disposar de plaça d’aparcament al domicili. 

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

1. El que disposa l’article 22.14 “Aquestes reserves especials d’aparcament s’atorgaran sempre amb
caràcter discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per
l’Ajuntament sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit”, de l’ordenança de convivència i
ús dels espais públics de Calafell.

2. Que segons el decret número 1826/09 de data 17 d’abril de 2009, que determina els criteris per
les concessions de reserva d’espai per aparcament determinat a vehicles per raó de mobilitat
reduïda observi els següents criteris:

- Que l’usuari sigui titular d’una targeta de mobilitat reduïda com a conductor.
- Que el titular del vehicle sigui resident a Calafell.
- Que el vehicle tingui com adreça fiscal una de Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat sigui resident a Calafell.



- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament
privat per desenvolupament normal.”

3. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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

1. Desestimar la petició de reserva de minusvàlid al carrer Josep Carner pels motius més amunt 
exposats.

2. Anul·lar la reserva d'aparcament per a minusvàlid, pel vehicle matrícula XXXX-CGF al carrer Josep 
Carner a nom del Sr. J. M. G. G., per disposar d’una plaça d’estacionament al seu 
domicili.

3. Es donarà compte d'aquesta resolució a la Brigada de Senyalització, per tal que es procedeixi 
eliminar la senyalització de la reserva i a l’interessat pel seu coneixement. 

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

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. APROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓ        DEDEDEDE        LA LA LA LA     CALAFELL CALAFELL CALAFELL CALAFELL     SUMMER NIGHTS SUMMER NIGHTS SUMMER NIGHTS SUMMER NIGHTS     2016201620162016 

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que el proper divendres 26, dissabte dia 27 i diumenge 28 d’agost  la Regidoria de Comerç
conjuntament amb l’associació de comerciants del Fòrum Calafell  ha previst celebrar la segona
edició del Calafell Summer Nights 2016, a l’illa de vianants de la Platja de Calafell.  Acte que
contempla entre d’altres:

• Allargar la jornada de vendes dels establiments participants fins a les 24:00h del
divendres dia 26 i dissabte dia 27.

• Decoració ambiental amb llums led penjades de façana a façana al carrer Vilamar
des de la cruïlla del Carrer de Sant Pere  fins a la cruïlla del Carrer Àngel Guimerà.

• Animació a la via pública en totes les cruïlles des del Carrer de Sant Pere fins al
Carrer de Monturiol. En total 5 punts.  L’animació consistirà en  diferents
actuacions, figurants, actors, músics  i altres  que aniran donant ambient  entre els
visitants i clients. Sempre dins l’horari comercial i entenen que aquest acabarà de
forma excepcional a les 24:00h dels dies abans indicats.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vistos els  informe dels diferents Tècnics en relació a l’acte a realitzar:
a. Comunicat del Tècnic de Protecció Civil.
b. Informe Tècnic de Mobilitat.
c. Informe Tècnic  de Via Pública



2. Vista la memòria de l’acte del Tècnic de Comerç

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. –––– Aprovar la realització de la segona edició del Calafell Summer Nights  2016, de la 
Regidoria de Comerç en col·laboració amb l’associació de comerciants del Fòrum Calafell des del 
divendres 26  al diumenge 28 d’agost a l’illa de vianants de la Platja de Calafell.  

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Donar compliment a les mesures contingudes en els informes emesos 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, 
Policia, Protecció Civil , Via Pública, Medi Ambient i a la associació de comerciants i empresaris del 
Fòrum Calafell. 

1111.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA .7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA .7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA .7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS 
PÚBLICS, CORRESPONENT A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA LLAR D'INFANTS EL PÚBLICS, CORRESPONENT A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA LLAR D'INFANTS EL PÚBLICS, CORRESPONENT A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA LLAR D'INFANTS EL PÚBLICS, CORRESPONENT A L'ORGANITZACIÓ DEL CASAL D'ESTIU A LA LLAR D'INFANTS EL 
RASCLERASCLERASCLERASCLE       

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

Informe-proposta referent a l’aprovació de preus públics en relació a l’organització del casal d’estiu 
a  la llar d’infants El Rasclet. 

FetsFetsFetsFets    

1. La llar d’infants El Rasclet de Segur de Calafell, a més a més de realitzar el servei de llar d’infants,
ofereix casals en èpoques de vacances durant el curs, per tal de cobrir les necessitats de les
famílies que més ho necessiten.

2. En el curs 2015-2016 han volgut oferir un casal d’estiu durant els dies de les vacances. Està
dirigit a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys del municipi de Calafell, i també a aquells infants que
estiguin cursant primària, i que tinguin germans/es matriculats/des a la llar d’infants el Rasclet.

3. Aquest projecte pretén quatre objectius específics i d’especial importància:

- Seguir la mateixa línia educativa de l’escola en quant als hàbits, així com la metodologia
de treball de la llar.
- Proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu
desenvolupament i creixement personal.
- Proporcionar als infants situacions que permetin l’observació i descoberta i l’adquisició de
valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal.
- Aconseguir un espai acollidor i un clima de tranquil·litat que permeti el bon
desenvolupament de les activitats.

4. El casal es durà a terme durant tres setmanes d’agost del 2016, concretament de l’1 al 19
d’agost.



5. L’horari de referència serà: 9 a 13 h o de 9 a 15h amb l’opció de dinar. Els participants podran
escollir els torns que desitgin i el casal es desenvoluparà a les instal·lacions de la mateixa Llar El
Rasclet.

6. Proposta econòmica

Alumnes matriculats al centre  de 9 a 13h (sense dinar) 80 € 
Alumnes matriculats al centre  de 9 a 15h (amb dinar)  100 € 
Alumnes no matriculats al centre de 9 a 13h (sense dinar)  90 € 
Alumnes no matriculats al centre de 9 a 15h (amb dinar)  110 € 
Servei d’acollida matinal: de 8 a 9h 25 € 
Servei d’acollida matinal: dies esporàdics  8€/dia 

Els nadons nascuts al curs 2015-2016 NOMÉS s’acceptaran si tenen continuïtat al setembre. 

7. La justificació econòmica per tal que es dugui a terme el casal d’estiu del Rasclet és la següent:

Despeses: 

2 educadores tot el projecte 1.506,55 € 
Assegurança normativa  98,88 € 
Despeses de gestoria 67€ 
Material fungible necessari 195 € 
Direcció casalet empresa  0 € 
Neteja  210 € 
Benefici industrial i publicitat 220 € 
Total Despeses  2.297,43 €2.297,43 €2.297,43 €2.297,43 € 

Ingressos: 

Inscripcions 1a setmana 700 € 
Inscripcions 2a setmana 780 € 
Inscripcions 3a setmana 880 € 
Total d’ingressos 2.360 €2.360 €2.360 €2.360 €    

Justificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitat 

L’Ajuntament de Calafell i la llar d’infants El Rasclet considera que el casal d’estiu és una activitat 
necessària per a les famílies que treballen o qu volen que els seus fills/es gaudeixin d’uns dies de 
convivència amb altres nens i nens, tot donant continuïtats als hàbits que s’han adquirit durant tot 
el curs escolar a la llar.  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, article 41 i següents, reguladors dels preus públics.

2. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
3. Ordenances Fiscals i Preus Públics vigents, article 14 de l’Ordenança fiscal general reguladora de

Preus Públics, sobre l’establiment i fixació de preus públics.



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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. MODIFICAR  l’Ordenança Fiscal Reguladora de Preus  en relació a l’organització del casal 
d’estiu a la llar d’infants el Rasclet, en el sentit establert en aquesta proposta. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Els preus públics esmentats seran d’aplicació a partir de la seva publicació. 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER. Publicar l’edicte corresponent en el BOPT per al general coneixement. 

QUART.QUART.QUART.QUART. INFORMAR d’aquest increment a les llars d’infants municipals un cop aprovats els nous 
preus públics i al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:35, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




