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A Calafell, en data 4 de juliol de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota 
la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1111....----    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    AAAACCCCTTTTEEEESSSS    
1.1. JGL2016/24 ordinari 06/06/2016 
1.2. JGL2016/25 ordinari 13/06/2016 

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

2222....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA 
SSSSIIIITTTTUUUUAAAADDDDAAAA    AAAALLLL    CCCC....    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSIIIIÀÀÀÀ,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL      

FFFFeeeettttssss 

En data 9 de febrer de 2016, l’inspector municipal realitza inspecció a la finca del c. Montsià de la 
Urb. Calafell Residencial de Calafell, propietat del Sr. A. B. B. i  emet informe del que es desprèn 
que la finca es troba en estat d’abandó i brutícia degut a la gran quantitat d’herbes i matolls 
existents i proposa tramitar el pertinent expedient d’ordre d’execució contra la propietat per què 
procedeixi a realitzar la neteja del solar, poda de l’arbrat i buidat i neteja del petit estany del 
jardí. 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic del Departament d’Urbanisme de data 16 de febrer de 
2016 que s’adjunta com annex 1. 



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

De conformitat amb el que disposa l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones propietàries de tota classe de 
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació 
establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. 
Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives 
d'habitabilitat dels habitatges. 

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

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

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

1111....---- Iniciar expedient d’ordre d’execució contra el Sr. A. B. B. propietari de la finca situada al c. 
Montsià de la Urb. Calafell Residencial de Calafell per que procedeixi a la neteja del solar, la poda 
de l’arbrat i el buidat i la neteja del petit estany del jardí de la finca en qüestió. 

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

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

2222....1111....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    99998888////2222000011116666.... 

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

Número d’expedient: 98/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  



FetsFetsFetsFets    

En data , 13 de maig de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 98/2016  per l’ OBERTURA DE RASA SOBRE VORERA 
I CALÇADA DE 49 X 0,4 M2 PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/ 
JESUS, ENTRE ELS NÚMEROS 1 I 9 43820 DE CALAFELL.  REF. NÚM. 160175TRR SH. 

Vist l’informe favorable emès per part de , l'enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon,  ha emès 
informe favorable en data 26 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents 
condicionants: 

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

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

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

abans d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de
- treball no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada

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

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de

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

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no
- interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  98/2016  per l’ OBERTURA DE RASA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 49 X 0,4
M2 PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/ JESUS, ENTRE ELS
NÚMEROS 1 I 9 43820 DE CALAFELL.  REF. NÚM. 160175TRR SH  subjecte a les condicions
especials requerides en l’informe de l'enginyer  tècnic municipal, 26 de maig de 2016
adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 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 major d’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major d’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major d’agost i 30 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

FetsFetsFetsFets    

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

1. Neteja del solar situat al c. De l’Esbarzer, cantonada Ctra. de Barcelona de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. E. S. C. (exp. núm. OE 60/16).

2. Neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat dels Srs. K. N. i A. A. Z. (exp. núm. OE 61/16).

3. Neteja del solar situat a la Rbla. Mossèn Jaume Tobella, cantonada c. Josep Bargés i 
Barba i c. Clos del Becu de Calafell propietat de PROMOCIONES NUÑEZ-66, SL (exp. núm. 
OE 62/16.

4. Neteja del solar situat al c. Llobregat de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA (exp. 
núm. OE 63/16).

5. Neteja del solar situat al c. Suècia cantonada c. Noruega de Segur de Calafell, 
propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 64/16).

6. Neteja del solar situat a l’av. Argentina, de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA 
(exp. núm. OE 65/16).

7. Substitució de la tanca i la porta al carrer per un filat metàl·lic de malla de torsió, o paret 
d’obra, d’una alçada de 2 metres a la finca situada al c. Vilamar de Calafell , propietat dels 
Srs. J. Mª, J. i M. A. Pl. R. (exp. núm. OE 66/16).

8. Neteja del solar, reparació de la tanca perimetral i retirada o correcta col·locació dels 
cartells publicitaris de la finca situada al c. Cossetània de Calafell, propietat de 
GAUDIR COSTA, SL (exp. núm. OE 67/16).

9. Neteja del solar, i buidat, neteja i manteniment de la piscina de la finca situada al c. 
Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de BANCO DE SANTANDER, SA (exp. núm. OE 
68/16).

10. Neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de LOCAIR, SL (exp. núm. OE 69/16).

11. Neteja del solar situat al c. Comtessa del Castell de la Mota de Segur de Calafell, 
propietat del Sr. J. A. B. (exp. núm. OE 70/16).  

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

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



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

De conformitat amb el que disposa l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones propietàries de tota classe de 
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació 
establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. 
Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives 
d'habitabilitat dels habitatges. 

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

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

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

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

1. Neteja del solar situat al c. De l’Esbarzer, cantonada Ctra. de Barcelona de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. E. S. C. (exp. núm. OE 60/16).

2. Neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat dels Srs. K. N. i Al A. Z. (exp. núm. OE 61/16).

3. Neteja del solar situat a la Rbla. Mossèn Jaume Tobella, cantonada c. Josep Bargés i 
Barba i c. Clos del Becu de Calafell propietat de PROMOCIONES NUÑEZ-66, SL (exp. núm. 
OE 62/16.

4. Neteja del solar situat al c. Llobregat de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA (exp. 
núm. OE 63/16).

5. Neteja del solar situat al c. Suècia cantonada c. Noruega de Segur de Calafell, 
propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 64/16).

6. Neteja del solar situat a l’av. Argentina de Segur de Calafell, propietat de SAREB, SA (exp. 
núm. OE 65/16).

7. Substitució de la tanca i la porta al carrer per un filat metàl·lic de malla de torsió, o paret 
d’obra, d’una alçada de 2 metres a la finca situada al c. Vilamar de Calafell , propietat dels 
Srs. Josep Mª, J. i M. A. P. R. (exp. núm. OE 66/16).

8. Neteja del solar, reparació de la tanca perimetral i retirada o correcta col·locació dels 
cartells publicitaris de la finca situada al c. Cossetània de Calafell, propietat de 
GAUDIR COSTA, SL (exp. núm. OE 67/16).

9. Neteja del solar, i buidat, neteja i manteniment de la piscina de la finca situada al c. 
Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de BANCO DE SANTANDER, SA (exp. núm. OE 
68/16).

10. Neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de LOCAIR, SL (exp. núm. OE 69/16). 



11. Neteja del solar situat al c. Comtessa del Castell de la Mota de Segur de Calafell,
propietat del Sr. J. A. B. (exp. núm. OE 70/16).

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

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

2222....1111....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCEEEESSSSSSSSIIIIÓÓÓÓ    AAAA    PPPPRRRREEEECCCCAAAARRRRIIII    DDDDEEEELLLL    SSSSOOOOLLLLAAAARRRR    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAA    
LLLL''''AAAAVVVV....    SSSSTTTTAAAA....    MMMMAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT     DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Inici expedient de cessió a precari del solar municipal situat a l’av. Sta. Maria de Montserrat  de 
Segur de Dalt 

FFFFeeeettttssss    

L’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial Segur de Dalt de Calafell, entitat sense ànim de 
lucre, mitjançant instància, de 26 d’abril de 2016 (RE 2016/14303) ha sol·licitat a aquest 
Ajuntament la cessió en precari el solar municipal, de naturalesa patrimonial, situat a l’Av. Santa 
Maria Montserrat,  amb referència cadastral núm. XXXXX, per a destinar-lo a finalitats 
administratives, burocràtiques, etc, pròpies d’aquest tipus d’entitats. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

A l'empara i en els termes dels articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, els ens locals poden cedir en precari l’ús dels seus béns 
patrimonials a altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre que s’hagin de 
destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social. 

La competència per a acordar l’esmentada cessió correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 73 
del mateix Reglament, si bé prèviament cal instruir el corresponent expedient, en el que n’ha de 
quedar acreditada l’oportunitat o conveniència, el caràcter patrimonial del bé i la seva valoració 
tècnica. 

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

1111.... Iniciar expedient per a la cessió en precari a favor de  l’Associació de Propietaris de la Unitat 
Residencial Segur de Dalt de Calafell del solar municipal, de naturalesa patrimonial, situat a l’Av. 
Santa Maria Montserrat amb referència cadastral núm. XXXXX per a destinar-lo a les finalitats 
administratives, burocràtiques, etc, pròpies de l’entitat.



2222.... Disposar que, per part del Servei municipal de Patrimoni, s’emeti informe sobre l’oportunitat o 
conveniència de la cessió i el caràcter patrimonial del bé, així com una valoració tècnica d’aquest.

2222....1111....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAATTTT    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOFFFFIIIITTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCC    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    SSSSIIIITTTTUUUUAAAADDDDAAAA    AAAA    LLLL''''AAAAVVVV....    MMMMNNNN....    JJJJAAAAUUUUMMMMEEEE    SSSSOOOOLLLLEEEERRRR           

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Rectificació del certificat d’aprofitament urbanístic de la finca situada a l’av. Mn. Jaume Soler  de 
Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de gener de 2016 (RE núm. 980), l’empresa LUBOSI 72, SL, va sol·licitar a l’Ajuntament de 
Calafell certificat d’aprofitament urbanístic de la parcel·la, amb referència cadastral núm. 
XXXXX, situada en l’Avinguda Mossèn Jaume Sole entre el carrers Carles Barral i l’Avinguda 
Cossetània de Calafell. 

En data 7 d’abril de 2016 (RS núm. 3.165), mitjançant ofici de la Secretària Accidental de 
l’Ajuntament li va ser notificat a la interessada l’esmentat certificat d’aprofitament urbanístic, de 
data 30 de març de 2016. 

En data 27 d’abril de 2016 (RE núm. 14858, de 29 d’abril de 2016), el Sr. R. E. en nom i 
representació de la mercantil LUBOSI 72, SL, va presentar escrit d’al·legacions sol·licitant 
l’aclariment de diferents extrems de l’esmentat certificat d’aprofitament urbanístic. 

En data 21 de juny de 2016, l’Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe, 
adjunt com AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111, pel que proposa:  “aceptar las aclaraciones solicitadas por la interesada y, en 
consecuencia, emitir nuevo informe y certificado urbanístico de aprovechamiento urbanístico del 
solar situado en la Av. Mossèn Jaume Soler nº 60 – 63 de la urbanización del Estany de Calafell en 
el que se deberán tener en cuenta los siguientes extremos: 

1.- Dicho solar no está incluido en ninguna unidad de actuación y, por tanto,  no  está 
vinculado a ningún otro/os solar/es. 

2.- El techo edificable máximo es de 20.200 m2 i el número máximo de viviendas 
permitidas es de 202, con la obligación de ceder 700 m2 de equipamientos en la q planta 

baja. 
3.- los parámetros urbanísticos aplicables son los que derivan del artículo 68 Zona  OV 

(Ordenación volumétrica específica) del POUM de Calafell.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 
• De conformitat amb l’article 105 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que es va

aprovar la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

• De conformitat amb l’article 68 i els plànols d’ordenació del POUM de Calafell.

• De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del procediment  Administratiu Comú.



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

1111....---- Accedir a l’aclariment formulat pel Sr. R. E., en nom i representació de la mercantil LUBOSI 
72, SL, i rectificar el certificat d’aprofitament urbanístic, de data 30 de març de 2016, d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 21 de juny de 2016. 

2222....---- Notificar la present Resolució a la interessada, amb trasllat d’un nou certificat de aprofitament 
urbanístic, com AAAAnnnnnnnneeeexxxx    2222, tenint en compte els aclariments sol·licitats i resolts mitjançant l’informe 
emès per l’arquitecte municipal, de data 21 de juny de 2016. 

3333....---- Advertir a la interessada que si vol  impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de el dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

2222....1111....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111111113333////2222000011116666....    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 113/2016  
Interessat: G. V. R.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data , el Sr.G. V. R. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 113/2016  per la 
CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCALA EXTERIOR AL C/ TOMAS BRETON 43820 de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 16 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 17 de juny de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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



termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de 
construcció o d’enderrocament d’obres.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. G. V. R.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  113/2016
per l’execució de CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCALA EXTERIOR. C/ TOMAS BRETON 
43820 de Calafell ,   subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 16 de juny de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. PROPOSTA  D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PROPOSTA  D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PROPOSTA  D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PROPOSTA  D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP . NÚM. 91/2016MENORS EXP . NÚM. 91/2016MENORS EXP . NÚM. 91/2016MENORS EXP . NÚM. 91/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 



Número d’expedient: 91/2016  
Interessat: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data13 de maig de 2016, l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 91/2016  per una ESTESA DE LÍNIA SUBTERRANIA DE BAIXA 
TENSIÓ DE 2 X 0,046 MTS CS  0,6/1KV DES D'ENTRONCAMENT A EFECTUAR AL CABLE EXISTENT 
PROVINENT DEL CT TA 24317, PER NOU SUBMINISTRAMEN. C/ LLUIS COMPANYS , 43820 de 
Calafell. REF. SOL. 352594-BT.. 

Vist l’informe favorable emès per part de , l'enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon,  de data 
26 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents condicionants: 

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
- l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat pel

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

abans d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de
- treball no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada

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

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, serán
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de

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

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no
- interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa

vigent.

- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats
corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats
perles obres.

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

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

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

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

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

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



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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a  l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  91/2016  per l’execució d’una  ESTESA DE LÍNIA SUBTERRANIA DE BAIXA 
TENSIÓ DE 2 X 0,046 MTS CS  0,6/1KV DES D'ENTRONCAMENT A EFECTUAR AL CABLE 
EXISTENT PROVINENT DEL CT TA 24317, PER NOU SUBMINISTRAMEN al C/ LLUIS 
COMPANYS 43820 de Calafell  REF. SOL. 352594-BT,  subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'enginyer tècnic municipal, 26 de maig de 2016 
adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....1111....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA        DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP    ....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    77778888////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 78/2016  
Interessat: C. G. R.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 2 de maig de 2016, el Sr. C. G. R. va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 78/2016  per ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL LOCAL SITUAT A LA CARRERADA 
D'EN RALET  43820  de CALAFELL.  

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 26 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 



casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. C. G. R.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  78/2016
per  ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL LOCAL situat a la  CARRERADA D'EN RALET  
43820 CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'arquitecte tècnic municipal, 26 de maig de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:



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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembrecomprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, 
excavacions, fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment 
de façanes. No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals 



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

Art. 3. Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    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’aud’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aud’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aud’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major toritzarà cap mena d’obra, sigui major toritzarà cap mena d’obra, sigui major toritzarà 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 queAdvertir queAdvertir queAdvertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....1111....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111100001111////2222000011116666.... 

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

Número d’expedient: 101/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 24 de maig de 2016, l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 101/2016  per l’ OBERTURA  D’ 1 CATA SOBRE 
VORERA I CALÇADA DE 2 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUMINISTRAR 
GAS NATURAL A NOUS ABONATS DEL C/ JESUS  43820 DE CALAFELL. REF. NÚM. 160346TRC 
SH.  



Vist l’informe favorable emès per part  de, l'enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon,  ha emès 
informe favorable en data 30 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents 
condicionants: 

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

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

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

abans d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de
- treball no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada

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

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, 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 30 de maig de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



L’esmenta’t article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  101/2016  per l’OBERTURA D’ 1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 2 X 0,4 
M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A SUMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS 
ABONATS DEL C/ JESUS 43820 DE CALAFELL. REF. NÚM. 160346TRC SH,   subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'enginyer tècnic municipal, 30 de maig de 
2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES 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 1Zona 1Zona 1Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de 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 2Zona 2Zona 2Zona 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 30d’agost i 30d’agost i 30d’agost i 30    d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major 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.

2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. 2.1.10. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 102/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 102/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 102/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 102/2016 

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

Número d’expedient: 102/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  



FetsFetsFetsFets    

En data 24 de maig de 2016, l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 102/2016  per l’execució de OBERTURA DE 1 CATA 
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 2 X 0,4M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ DE 1 RAMAL PER A 
SUBMINISTRAR GAS NATURAL A NOUS ABONATS DE L'AV. TORRE DELS ESCIPIONS, 4 43882 
SEGUR DE CALAFELL. REF. NÚM. 160344TRC SH.  

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon,  ha emès 
informe favorable en data 30 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient amb els següents 
condicionants: 

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
- l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat pel

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

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

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

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

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats 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 30 de maig de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6.6.6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8,  en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per



a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc.    

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa  GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  102/2016  per l’ OBERTURA DE 1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA DE 2 X 
0,4M2 EN TOTAL, PER CONNECIÓ DE 1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL A 
NOUS ABONATS DE L'AV. TORRE DELS ESCIPIONS 43882 SEGUR DE CALAFELL. REF. 
NÚM. 160344TRC SH  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'enginyer tècnic municipal, 30 de maig de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o autorització, i



liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. 
vigent. 

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

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

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS 
DE JULIOL DE 2016DE JULIOL DE 2016DE JULIOL DE 2016DE JULIOL DE 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal laboral com funcionari, i que
tot seguit es relacionen, els hi correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva
antiguitat en la data indicada.

GRUP TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 

TRIENNIS 
DATA NOU 

TRIENNI 
NOU 

TRIENNI 
DATA 

EFECTES 
ANTIGUITAT 
MENSUAL 

DETALL NÚM 
TRIENNIS 

C2 F. C., S. 04/06/1998 04/06/2016 6 01/07/2016 108,48 6 de C2 

A2 G. G., C. 04/06/2001 04/06/2016 5 01/07/2016 175,60 5 de A2 

E O. P., A. 05/06/1998 05/06/2016 6 01/07/2016 81,66 6 de E 

C2 O. G., M. (60% de jornada) 09/06/2007 09/06/2016 3 01/07/2016 32,54 3 de C2 

C2 T., M. L. (80% de jornada) 12/06/2007 12/06/2016 3 01/07/2016 43,39 3 de C2 

C1 C. O., J. M. 14/06/1989 14/06/2016 9 01/07/2016 196,72 5 de C2 + 4 de C1 

A2 F. B., P. 15/06/1980 15/06/2016 12 01/07/2016 327,50 11 de C1 + 1 de A2 

 C1 
M. G., J. M. (agent policia local)

15/06/1980 15/06/2016 12 01/07/2016 225,46 
11 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015) 

 C2 DE H. G., R. M. 16/06/1980 16/06/2016 12 01/07/2016 216,96 12 de C2 

 C1 
A. T., P. (agent policia
local)

01/07/1989 01/07/2016 9 01/07/2016 171,22 
8 de C2 + 1 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

 A2 S. P. JU. 01/07/1995 01/07/2016 7 01/07/2016 245,84 7 de A2 

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat
prevista en el pressupost municipal per a l’any 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0227, de 16 de juny de 2016, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administraves (DOGC  núm. 6830, de 13/03), de reclassificació al subgrup C1 de les categories
d’agent i caporal, a efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una disposició
addicional a la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà
d’haver estat publicada en el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia
local de Calafell, amb categories d’agent i caporal amb venciment de trienni a partir del dia 14
de març de 2015, meritaran el nou trienni amb el valor econòmic del subgrup C1.



2. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(DOGC de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:

 “S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 
policies locals, amb el text següent: 

«Setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant 
de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació 
de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup 
C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

3. Article  25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena 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.

5. Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

6. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

7. Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració
pública.

8. Article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les
retribucions del personal del sector públic.

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels
triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a l’antiguitat del personal laboral.

11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell,
pel que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.



12. 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.

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

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

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

1. Aprovar el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la part expositiva d’aquest
escrit el venciment del trienni i el seu abonament , amb efectes del dia 1 de juliol de 2016,
d’acord amb les quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes de juliol de 2016 dels imports dels
triennis esmentats, que corresponguin.

3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria
municipals, i a la Gestoria que porta els assumptes de personals, per la seva efectivitat.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
1907 DE DATA 28 DE JUNY DE 20161907 DE DATA 28 DE JUNY DE 20161907 DE DATA 28 DE JUNY DE 20161907 DE DATA 28 DE JUNY DE 2016       

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1907 de data 28 de juny de 2016, que a continuación 
es transcriu: 

“DECRET NÚM. 1907/2016DECRET NÚM. 1907/2016DECRET NÚM. 1907/2016DECRET NÚM. 1907/2016    

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

Acceptació de la sol·licitud de jubilació parcial d’un empleat i la contractació d’un treballador 
rellevista. 

FetsFetsFetsFets    

1. El 13 d’octubre de 2015, el senyor Ll. M. S. presenta instància amb registre general 
d’entrada núm. 35985, sol·licitant la jubilació a temps parcial, a un 75 % de jornada a partir 
de l’1 de gener de 2016.

2. Atès que per acollir-se en aquest tipus de jubilació parcial és necessari el compliment d’uns 
requisits, així com la iniciació dels tràmits oportuns per seleccionar una persona que compleixi 
els requisits per tal d’ocupar el lloc de treball amb la jornada restant a causa de la jubilació 
parcial.

3. El senyor Ll. M. S. és treballador d’aquest Ajuntament, ocupant un lloc de treball d’oficial 
primera, grup assimilat C2, complement destí assimilat 14, i complement específic d'acord 
amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, adscrit a la Unitat de Brigada de Via 
Pública. 



4. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que regiran la 
selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per a la contractació laboral per 
ocupar dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en 
règim d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la creació d’una borsa de 
treball; alhora que va aprovar la seva convocatòria.

5. El 20 de juny de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta 
en la que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base catorzena de les 
bases, dels dos primers aspirants que han superat el procés, per ocupar els docs llocs de treball 
vacants, sent el tercer aspirant, senyor J. A. A. qui ocupa el lloc de treball d’oficial 
primera rellevista, a temps parcial.

6. Atès que el tercer aspirant reuneix les condicions exigides a la base segona de les específiques, i 
es troba en situació legal de desocupat.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0454_16 de data 13 de maig de 2013, sobre 
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la
Seguretat Social.

2. Disposició Addicional Segona del Reial Decret 1131/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula
la Seguretat social dels treballadors contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial.

3. Article 12.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en quant a la jubilació parcial i contracte de relleu, i
disposa que “Per tal que el treballador pugui accedir a la jubilació parcial, en els termes
establerts al text refós de la Llei general de la Seguretat Social i altres disposicions concordants,
ha d’acordar amb la seva empresa una reducció de jornada i de salari d’entre un mínim del
vint-i-cinc per cent i un màxim del cinquanta per cent, i l’empresa ha de concertar
simultàniament un contracte de relleu, d’acord amb el que estableix l’apartat següent, per tal
de substituir la jornada de treball que ha deixat vacant el treballador que es jubila parcialment.
... La reducció de jornada i de salari pot arribar al setanta-cinc per cent quan el contracte de
relleu es concerti a jornada completa i amb una durada indefinida, sempre que el treballador
compleixi els requisits que estableix el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.”

4. Article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes de relleu.

5. Article 161 i següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei
General de la Seguretat Social, pel que fa a la jubilació.

6. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.
DOS, el qual estableix que no es podrà dur a terme oferta pública d’ocupació a excepció dels
sectors detallats.

7. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.



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

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

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

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

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

13. 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.

14. 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.

15. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. Articles 13 a 15 que disposen que les atribucions delegades
en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient,
donant compte a la Junta de Govern local.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes 
per aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 
2015.

2. Concedir la jubilació parcial al senyor Ll. M. S., treballador d’aquesta Corporació, amb 
categoria d’oficial primera assimilat al Grup de titulació C2, condicionada a la resolució de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a organisme competent en la matèria, realitzant 
el corresponent contracte amb una jornada del 50% en referència a la d’un treballador a 
temps complet, amb la reducció proporcional de les seves retribucions, subscrivint el 
corresponent contracte de relleu. La data d’efectes és el dia 1 de juliol de 2016.

3. Informar que la jornada de treball serà del 100% per mesos alterns, si bé les retribucions serà 
del 50% abonades mensualment.

4. Declarar raons d’excepcionalitat per poder contractar a un oficial primera, per la Brigada 
Municipal del Departament Via Pública, per acollir-se a un contracte de relleu pel manteniment 
d’una jubilació parcial anticipada.

5. Contractar, amb data d’efectes d’1 de juliol de 2016, mitjançant un contracte de relleu al 
senyor J. A. A. amb categoria d’oficial primera, assimilat al grup de titulació C2, i per una 
jornada del 50% en referència a la d’un treballador a temps complet, per tal de cobrir 



la jornada deixada de treballar pel senyor Ll. M. S. jubilat parcial, i condicionada la temporalitat 
del contracte fins que el senyor Ll. M. S. tingui l’edat ordinària per la jubilació total. 

6. Establir que la jornada del 50% contractada pel rellevista es distribuirà de la següent manera,
sens perjudici de qualsevol variació justificades per necessitats del servei, i sense que pressuposi
modificació substancial del contracte de treball:

---- L’horari serà d’11:15 a 15 hores diàries de dilluns a divendres.

7. Fixar unes retribucions com a oficial primera, assimilat al Grup C2, complement de destí 14, i
un complement específic anual brut  anual de 3.148,75 € corresponent al 50% de jornada,
distribuït d’acord amb la LPGE per a l’any 2016.

8. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns i donar trasllat al Departament
d’Intervenció Municipal, Tresoreria Municipal, Departament de Via Pública, departament de RH,
i a la Gestoria que porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, i informar al Comitè
d’Empresa i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement.”

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 20 DE JUNY DE 2016   RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 20 DE JUNY DE 2016   RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 20 DE JUNY DE 2016   RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 20 DE JUNY DE 2016       (RGS. (RGS. (RGS. (RGS. 
5816/2016)5816/2016)5816/2016)5816/2016)       

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

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

RL-022/2015        
INCOACIÓ RESTABLIMENT DE LEGALITAT    
X. S. C.
CELLER GOURMET –GRANJA 
SAVINUM 
CARRER SANT PERE 
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES PE5 I PE6    

FetsFetsFetsFets    

1. El 20 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va prendre entre d’altres l’acord de d’incoació 
de restabliment de legalitat infringida contra el celler gourmet –granja, amb nom comercial 
Savinum, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat Municipal) parades PE5 i  PE6, per trobar-se 
oberta al públic sense haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.



2. Al punt 7 de la part expositiva posa que l’activitat desenvolupada a l’establiment és “venda de

fruites i verdures”, en comptes de “celler gourmet-granja” tal com consta a la identificació de

l’expedient i a la part resolutiva de l’acord. Per tant s’ha de modificar.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Decret d’alcaldia 2669/2015 de 22 de juny de delegació de l’alcaldia en els tinents d’alcalde.

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

1. Modificar    l’error material de transcripció perquè a l’acord de Junta de Govern Local del dia 20 de
juny de 2016 abans esmentat allà on consta al punt 7 de la part expositiva:

“VENDA DE FRUITES I VERDURES” 

Hi consti: 

“CELLER GOURMET -GRANJA” 

2. La resta de l’acord no es modifica.

3. Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    SERVEIS CONTRACTATSSERVEIS CONTRACTATSSERVEIS CONTRACTATSSERVEIS CONTRACTATS 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. PREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓPREVISIÓ        D’ESTALVID’ESTALVID’ESTALVID’ESTALVI            ECONÒMICECONÒMICECONÒMICECONÒMIC        PER PER PER PER     REAJUSTAMENTSREAJUSTAMENTSREAJUSTAMENTSREAJUSTAMENTS        CONTRACTUALSCONTRACTUALSCONTRACTUALSCONTRACTUALS        DE LES DE LES DE LES DE LES 
POTÈNCIES POTÈNCIES POTÈNCIES POTÈNCIES     ELÈCTRIQUESELÈCTRIQUESELÈCTRIQUESELÈCTRIQUES        DE DE DE DE     LESLESLESLES        PÒLISSESPÒLISSESPÒLISSESPÒLISSES        D’ELECD’ELECD’ELECD’ELECTRICITAT TRICITAT TRICITAT TRICITAT     DELS DELS DELS DELS     EDIFICIS EDIFICIS EDIFICIS EDIFICIS     MUNICIPALS MUNICIPALS MUNICIPALS MUNICIPALS 

IIIIdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedient    

Relació de reajustament de les potències elèctriques de les diferents pòlisses d’energia elèctrica dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1.En data 23 de juny de 2016 l’enginyer municipal emet informe de l’estudi realitzat de les
diferents pòlisses corresponents als diferents equipaments de gestió municipal amb l’objectiu
d’avaluar i analitzar la possibilitat de fer un reajustament contractual de les potències contractades.
Els ajusts proposats es relacionen a la següent taula. S’adjunta l’informe (Annex 1)



IDIDIDID Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA

P. P. P. P. 

CONTRACTADCONTRACTADCONTRACTADCONTRACTAD

A (KW)A (KW)A (KW)A (KW)

TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL
P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW) P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW) P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW) OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

4 Q_ENY_004 ES0031408439232001PL0F PS DEL FERROCARRIL 87 3.0A

21/19/23/
25/26/9/1

1/33/23/2

0/15/30

67/60/58/2
7/27/8/10/

30/27/30/5

7/65

13/47/13/3/
6/3/4/3/2/7/

11/15

43,64 55 55

6 Q_ENY_006 ES0031406325882001LM0F C JOAN NIN ROMEU 100 3,0A

34/32/33/

47/51/11/

13/35/35/
37/23/24

56/60/51/5

5/55/11/9/

40/41/46/5
6/62

11/16/11/12

/12/9/4/6/7/
8/10/10

55 69 55

7 Q_ENY_007 ES0031408128569001QC0F C ANDALUSIA JUNT 17 5,5 2.0A
DONAR DE BAIXA 

SENSE SERVEI

8 Q_ENY_008 ES0031408179487001TE0F P COSME MAINE 100 3.0A

16/17/17/

30/27/7/7
/36/32/32

/16/16

37/36/35/3

3/31/7/7/3
2/32/32/32

/37

18/23/17/19
/14/6/5/12/1

2/12/20/14

43,64 43,64 55

9 Q_ENY_009 ES0031408179485001YT0F C GARRIGUES 100 3.0A

19/19/12/

28/6/6/26
/31/30/21

/22/22

27/27/12/2

4/8/7/26/3
2/30/32/35

/34

16/16/12/20

/7/7/16/17/2
0/21/21/25

55 55 69

PROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETRE

EDIFICIS ENSENYAMENTEDIFICIS ENSENYAMENTEDIFICIS ENSENYAMENTEDIFICIS ENSENYAMENT



IDIDIDID Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA

P. P. P. P. 

CONTRACTADA CONTRACTADA CONTRACTADA CONTRACTADA 

(KW)(KW)(KW)(KW)

P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW) P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW) P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW) OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

9 Q-EM-009 ES0031406339061001CM0F AV GENERALITAT 1 40

26/23/12/1
3/28/34/28

/15/18/20/

18/19

29/34/20/1
0/35/35/31

/14/22/33/

40/36

8/16/7/6/10/

13/8/7/10/21

/21/21

34,6434,6434,6434,64 40404040 20,7820,7820,7820,78

13 Q-EM-013 ES0031406348888001XW0F PÇ CONSTITUCIO 5 40
1/4/6/5/12/
14/12/8/34

/10/1/3

14/17/8/4/

11/13/11/8

/34/16/20/

21

12/15/7//4/7/
12/7/7/34/13

/20/21

25252525 25252525 40404040

14 Q-EM-014 ES0031406361736001VH0F C JOAN MARAGALL 30 80

25/19/16/2
5/34/40/44

/34/26/20/

24

36/33/33/2
2/32/40/44

/29/21/28/

21/32

26/25/23/11/

19/16/24/28
43,6443,6443,6443,64 43,6443,6443,6443,64 69696969

17 Q-EM-017 ES0031406324757001GG0F AV DE LA SINIA 1 63

14/14/14/1

0/12/6/16/

19/15/10/1

3/18

18/15/16/1

7/9/7/15/1

9/16/12/16

/19

13/13/11/6/4

/4/5/6/10/7/1

1/16

20,7820,7820,7820,78 20,7820,7820,7820,78 55555555

18 Q-EM-018 ES0031406364086001WQ0F C SANT PERE 29 125

17/12/18/2

8/32/33/40

/35/13/30/

16/15

40/28/27/3

7/28/29/40

/30/20/20/

32/39/35

23/24/23/15/

20/25/26/24/

9/22/36/34

55555555 55555555 125125125125

21 Q-EM-021 ES0031406353733002MF0F
AV SANATORI S/N - 

Psot-Brigada
20,785

4/13/10/9/

10/9/12/9/

9/8/8/5

11/13/11/1

6/14/10/14

/9/9/11/11/
9

11/10/9/8/10

/9/9/8/8/8/8/
15151515 15151515 20,78520,78520,78520,785

27 Q-EM-027 ES0031408198383001YG0F C JESUS 29 LOCAL 31,5

17/15/10/9

/8/22/13/9/

8/16/20/24

18/19/13/1

5/24/24/24

/17/11/15/

25/27/

11/5/9/6/14/

18/19/4/3/5/

11/13

27,7127,7127,7127,71 27,7127,7127,7127,71 20202020

32 Q-EM-032 ES0031406348618012RX0F C LLUIS COMPANYS 57 27,71

6/6/12/12/

12/13/8/8/

23,55/6/8/

7/

9/9/11/12/

12/12/7/7/

23,55/9/11

/11

9/11/9/11/11
/12/7/7/23,5

5/9/10/11

15151515 15151515 17,3217,3217,3217,32

34 Q-EM-034 ES0031408461528001LA0F AV VILARENC 2 27,713

6/7/23,56/

10/9/11/13

/7/6/3/6/9

7/9/23,56/
6/13/12/8/

7/6/6/11/1

2

6/6/23,56/2/

6/7/7/2/5/6/1

0/11

17,3217,3217,3217,32 17,3217,3217,3217,32 17,3217,3217,3217,32

41 Q-EM-041 ES0031408496335001NE0F C VILAMAR  21 87

32/29/4/3/

33/27/29/2

5/17/31/33

/37

33/37/4/3/

22/32/31/2

7/22/37/41

/41

16/9/4/3/33/

4/3/6/5/6/7/9
55555555 55555555 17,3217,3217,3217,32

44 Q-EM-044 ES0031406325204001AE0F CTRA COMARCAL C31 63

21/20/20/1

7/28/32/33
/31/20/13/

16/28

37/21/23/1

7/24/30/32
/28/18/16/

26/28

23/21/24/14/

23/31/34/26/

17/17/19/28

43,6443,6443,6443,64 43,6443,6443,6443,64 63636363

46 Q-EM-046 ES0031406353733003MP0F AV SANATORI S/N - LOC 2,2

COMPTADOR 

MERCAT VELL 

DONAR DE 

BAIXA, SENSE 

SERVEI

51 Q-EM-051 ES0031408468453001JW0F
PASSEIG DE LA UNIÓ- 
AVINGUDA VILARENC 

43,64 6 14 10 27,7127,7127,7127,71 27,7127,7127,7127,71 43,6443,6443,6443,64

PROPOSTA POTÈNCIA A PROPOSTA POTÈNCIA A PROPOSTA POTÈNCIA A PROPOSTA POTÈNCIA A 
CONTRACTARCONTRACTARCONTRACTARCONTRACTAR

P.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETRE

EDIFICIS MUNICIPALSEDIFICIS MUNICIPALSEDIFICIS MUNICIPALSEDIFICIS MUNICIPALS

IDIDIDID Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA

P. P. P. P. 

CONTRACTACONTRACTACONTRACTACONTRACTA

DA (KW)DA (KW)DA (KW)DA (KW)

TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL
P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW) P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW) P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW) OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

4 Q-ES-004 ES0031406324806001HZ0F PZ ESPANYA S/N 63 3.0A

22/21/22/
23/18/16/
13/21/22/
22/25/25

21/21/23/2

1/24/23/23

/24/23/23/

25/25

17/15/17/17/

15/15/15/18/

16/17/16/16

30 30 55

PROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETRE

EDIFICIS ESPORTIUSEDIFICIS ESPORTIUSEDIFICIS ESPORTIUSEDIFICIS ESPORTIUS



IDIDIDID Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA

P. P. P. P. 

CONTRACTACONTRACTACONTRACTACONTRACTA

DA (KW)DA (KW)DA (KW)DA (KW)

TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 
ACTUALACTUALACTUALACTUAL

P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW) P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW) P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW) OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

4 Q_BOM_004 ES0031408241103001DB0F
POL. PARC 

EMPRESARIAL
50 3.0.2

9/10/9/10

/9
11/09/2010 10/09/2010 13,85 13,85 50

5 Q_BOM_005 ES0031408465163001YZ0F
BAIXADOR 

S/N(PASSATGE)
22,17 3.0A

1/3/3/5/1

0/13/9/5/
5/3/7/2

8/22,17/8/8

/9/14/8/9/1
0/2/2

1/22,17/0/9/

9/9/13/12/12
/4/2/15

13,85 13,85 22,17

PROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETRE

BOMBEIGBOMBEIGBOMBEIGBOMBEIG

IDIDIDID Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA

P. P. P. P. 

CONTRACTACONTRACTACONTRACTACONTRACTA

DA (KW)DA (KW)DA (KW)DA (KW)

TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL
P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW) P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW) P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW)P3 (KW) OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

1 Q-PS-001 ES0031408012940001DR0F

C BONAVENTURA 

CARLES ARIBAU  2 
(CHIRINGUITOS CM1)

31,5 3.0A 14 17 17,32 17,32 31,5

2 Q-PS-002 ES0031408012953001EY0F
C SANTIAGO RUSINYOL 

1 BIS
31,5 3.0A

26,78/31,5

0/9,70/10/1

4/12/9/11/1
1/10/26,78/

26,78

26,78/31,50

/8/11/13/13/
9/9/9/12/26,

78/26,78

26,78/31,50/

2,40/7/6/8/5/
3/3/2/26,78/

26,78

17,32 17,32 31,5

3 Q-PS-003 ES0031408034571001VF0F C CARLES BARRAL 100 3.0A 8 10 55 55 100

4 Q-PS-004 ES0031408012817001CM0F C JOANOT MARTORELL 100 3.0A 8 10 55 55 100

PROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARPROPOSTA POTÈNCIA A CONTRACTARP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETREP.MAXIMETRE

PUNTS SUBMINISTRAMENTPUNTS SUBMINISTRAMENTPUNTS SUBMINISTRAMENTPUNTS SUBMINISTRAMENT

2. De l’estudi realitzat tenint en compte els consums mensuals registrats durant l’any 2015, la seva
estacionalitat i els horaris corresponents als diferents períodes assignats a cada tarifa, es dedueix la
possibilitat de reajustar la potència de diferents contractes obtenint així un estalvi econòmic.

3. De l’estudi també es desprèn la necessitat de donar de baixa dos pòlisses d’enllumenat ja
aquestes actualment no donen servei a cap edifici. Aquestes pòlisses son una ubicada al carrer
Andalusia que donava servei a les aules (barracons) i l’altra correspon a una de les pòlisses del
mercat vell.

3. De l’adequació i adaptació de les potències proposada als edificis i instal·lacions municipals es
preveu un estalvi econòmic de 50.500 euros/any

FonamentFonamentFonamentFonament    de dretde dretde dretde dret    

1. Decret 2669/2015, de 22 de juny, de l’Alcaldia sobre delegació de competències als
Tinents d’Alcalde.

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

1.1.1.1. Donar de baixa la pòlissa ubicada al carrer Andalusia i donava servei a unes aules

(barracons) i que actualment no presta servei ja que actualment no dóna servei a cap

equipament.

2.2.2.2. Donar de baixa la pòlissa ubicada al mercat Vell i que actualment no dóna servei a cap

equipament.



3.3.3.3. Poder realitzar qualsevol gestió i/o tramitació davant de la companyia subministradora per

fer les modificacions contractuals que siguin necessàries amb l’objectiu d’assolir el màxim

estalvi econòmic.

4.4.4.4. Notificar la present resolució al departament de Medi Ambient, a la Comissió de

Manteniment i Eficiència Energia i a la companyia subministradora.

2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715000041 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000041 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000041 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000041 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES ALRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES ALRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES ALRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL....LEGACIONS PRESENTADESLEGACIONS PRESENTADESLEGACIONS PRESENTADESLEGACIONS PRESENTADES       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000041 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. En data 30 de desembre de 2014, els agents de la policia municipal amb TIP núm. 162 i 168  va 
aixecar l’acta que consta incorporada a l’expedient que denuncia les molèsties que causa el gos de 
la Sra. J. A. O. per tenir-lo al balcó de casa seva i la infracció de l’ordenança municipal de tinença 
d’animals de companyia.

2. En data 7 de març de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici 
d’expedient sancionador contra la Sra. A. i va aprovar el Plec de Càrrecs dels que es desprèn que els 
fets denunciats poden ser constitutius d’una infracció greu per incompliment dels articles 21.a) i 22 
de l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.

3. En data 14 d’abril de 2016, la Sra. J. A. va presentar l’escrit d’al·legacions que es objecte 
d’aquest informe pel que, d’alguna manera, admet els fets encara que manifesta que els problemes 
ocasionats que ja els ha solucionat fa temps.

4. Traslladades les al·legacions als agents que van intervenir el dia dels fets, el dia 10 de maig de 
2016, va emetre l’informe que consta a l’expedient del qual es desprèn que es ratifiquen en el 
contingut de l’acta realitzada el 30 de desembre de 2014.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el  30 de desembre de 2014.

6. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. Jessica Alba Oliver. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Amb l’escrit d’al·legacions, la denunciada, a més de no desvirtuar els fets de la denúncia objecte
del present expedient sancionador, els reconeix voluntàriament.

2. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article
59. Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el



contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a 
l’expedient. 

3. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori 
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que 
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos 
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats. Que la praxis jurisprudencial , la certesa i la 
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per 
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta.

4. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

5. De conformitat amb les al·legacions presentades per la Sra. J. A. O. les quals han estat 
avaluades i estudiades  no acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

6. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual 
cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

7. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 
21.a, 22 i 47.3.h i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 400,00.-€
d’acord amb el que disposa l'article 49.1 de l’ordenança municipal de tinença d’animals de
companyia.

8. D’acord amb el que disposa l’article 49.1 de l’ordenança municipal de tinença d’animals de
companyia, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 200,00.-€ dins els
límits establerts en l'apartat anterior.

9. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

10. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

11. 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.

12. 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 les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a la Sra. J. A. O. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb els articles 21.a, 22 i 47.3.h de l'ordenança municipal amb la determinació 
de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 200,00.-€. 



2....---- Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut de la Junta de Govern 
Locald’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de 
servei practicats. 

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients. 

5....---- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, podent efectuar l'ingrés a Catalunya 
Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000561 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000561 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000561 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000561 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000561 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador abreujat  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 20 de juny de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. M. M. T. en
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 25 d’abril de 2015, per la
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 25 d’abril de 2015 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. M. M. T. en qualitat de presumpte responsable, la
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 64.1.b de l'ordenança
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Persona orinando en la
vía pública en fachada del número 35 de c/ Montserrat. Orinar en espacio público. Art. 48 OOMM
uso espacios públicos.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat i la proposta de resolució van ser degudament notificat a l'inculpat,
mitjançant publicació al BOE número 128 el 27 de maig de 2016, i que no va presentar, dintre del
termini concedit a aquest efecte, un escrit d' al·legacions i proposició de prova;

5. Que ha estat notificat en el BOE Número 128 de 27 de maig de 2016,  de conformitat amb el
que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.



Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. 

6. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

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

1. Pel que el Sr. M. M. T. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció 
LLEU tipificada a l'article 64.1.b de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l'article 109
l'ordenança municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria
sancionadora.

4. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal.

5. En virtut del Decret de delegació de l’alcaldia, aquesta competència fou delegada a favor del
Regidor-Delegat de l’Àrea del Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant
aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

6. 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.

7. 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.- IMPOSAR al Sr. M. M. T. una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, consistent 
en realitzar necessitats fisiològiques a la via públca, atès el que disposa l’article 64.1.b de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. M. M. T. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Junta de Govern Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de 
pagament de la sanció 



dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000559 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador abreujat  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 21 de juny de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. F. C. A. en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 18 d’abril de 2016, per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. F. C. A. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 64.1.b de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Que se observa a la 
persona requerida orinando sobre fachada de vivienda plurifamiliar de c/ Montserrat, 
35. Observaciones: Orinar en vía pública, infracción OOMM de convivencia i uso de los espacios
públicos...”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificats a l'inculpat,
mitjançant publicació al BOE número 128 de 27 de maig de 2016, i que no va presentar, dintre del
termini concedit a aquest efecte, un escrit d' al·legacions i proposició de prova;

5. Queha estat notificat en el BOE número 128 de 27 de maig de 2016,  de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

6. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Pel que el Sr. F. C. A. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 64.1.b de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.



2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l'article 109
l'ordenança municipal de Convivència i us dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria
sancionadora.

4. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal.

5. En virtut del Decret de delegació de l’alcaldia, aquesta competència fou delegada a favor del
Regidor-Delegat de l’Àrea del Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant
aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

6. 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.

7. 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.- IMPOSAR al Sr. F. C. A. una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció LLEU, consistent 
en realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, atès el que disposa l’article 64.1.b de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. F. C. A. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació 
del present Junta de Govern Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2222....5555....4444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333355552222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000352 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. La proposta sancionadora formulada el 26 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303716000352 que s'ha incoat a l’empresa Kinbonpla 2, S.L., en compliment de la proposta de 
Resolució d'aquesta Regidoria el 02 de maig de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en 
matèria de via pública.



2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa Kinbonpla 2, S.L., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 37, 
39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent 
en"Establiment: Discoteca Santa Locura (Pol. Les Mates El Vendrell). Lloc publicitat: carrer Mossèn 
Jaume Soler. Als lloc s indicats hi ha publicitat enganxada a façanes i mobiliari urbà de l’activitat 
indicada. No consta permís del departament de Via Pública”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE 
número 89 el 13 d’abril de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de 
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 26 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 02 de 
maig de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 127 el 26 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

7. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori 
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que 
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos 
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats. 

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

1. L’empresa Kinbonpla 2, S.L. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50  de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 300,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal.

4. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora, que, en virtut del 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.- IMPOSAR a l’empresa Kinbonpla 2, S.L. amb NIF B-63152276, una sanció de 300,00.-€ com 
autor d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal 
de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Kinbonpla 2, S.L. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. ES16-
2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, 
en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació del 
present Junta de Govern Local. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis 
Econòmics. 

2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000721 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 22 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714000721 que s'ha incoat al Sr. M. C. C. en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 02 de maig de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria 
d’animals de  companyia.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. M. C. C. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, tipificada en els articles 9, 11, 14 i 48.2.E de l’ordenança 
sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, consistent en a l’adreça Psg Marítim, 78 el 
16/04/2014 a les 12’45. Dades del Gos, Nom: Tiger, Raça de gos potencialment perillosa 
Stafforshire. Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el 
gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253E. Portar el gos sense morrió a la via o en un espa públic. Posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. ...”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE 
número 83 el 06 d’abril de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de 
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 22 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 02 de 
maig de 2016  pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 127 el 26 de maig de 2016,i que no s'hi ha presentat cap al·legació. 



7. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

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

1. El Sr. M. C. C. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu, 
tipificada als articles 9, 11, 14 i 48.2.E de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a 
Calafell.

2. .La infracció esmentada li correspon una sanció de 402,00.-€, segons l’article 49.2 l’ordenança 
sobre tinença d’animals de companyia a Calafell.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta 
penal.

4. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria 
sancionadora, que, en virtut del 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.- IMPOSAR al Sr. M. C. C., una sanció de 402,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el 
que disposen els articles 9, 11, 14 i 48.2.E de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a 
Calafell. 

2.- REQUERIR al Sr. M. C. C. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Junta de Govern Local. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de 
pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través 
del procediment administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis 
Econòmics. 

2222....5555....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000002222000000009999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL....LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    
PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS    IIII    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAARRRR    LLLL’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRR    HHHHAAAAVVVVEEEERRRR    FFFFEEEETTTT    
EEEEFFFFEEEECCCCTTTTIIIIUUUU    LLLL’’’’IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTT    DDDDEEEE    LLLLAAAA    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOO       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303714002009 relatiu a desestimant les 
al·legacions presentades i l’aprovació de declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import 
de la sanció. 



FetsFetsFetsFets    

1. En data 7 de març de 2016, la Junta de Govern Local de Calafell va adoptar l’acord d’inici
d’expedient sancionador contra l’empresa Automòbils Autocam, SL, per l’incompliment dels articles
37 ,39, 46, 47 i 50 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics a
l’haver repartit publicitat sense permís en els parabrises dels vehicles aparcats al pàrquing del
Blanquet. Aquest inici va ser notificat a la interessada el dia 15 de març de 2016.

2. Notificat l’acord d’inici a la interessada i vist que el departament de via pública no va tenir
constància de la presentació de al·legacions, en data 25 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local
de Calafell va adoptar l’acord mitjançant va aprovar la proposta de resolució que  consta
l’expedient.

3. En data 6 de maig de 2016 (RE 2016/16124) en el Registre General de l’Ajuntament i en data 9
de maig de 2016 (RE 1548) en el registre del Departament de Via Pública va tenir entrada de les
al·legacions de la interessada presentades per correu administratiu el dia 23 de març de 2016,
dintre del termini de 10 dies d’al·legacions atorgat mitjançant l’acord de Junta de Govern Local, de
7 de març de 2016. L’interessada mitjançant aquest escrit posa de manifest que en l’esmentat
acord de Junta de Govern Local hi ha un contradicció entre el termini d’audiència de 10 dies i el fet
que declara definitiva en via administrativa la resolució, al·legant que indefensió i la infracció de
l’article 106 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics.

4. Vist que ha presenta al·legacions l’empresa Automòbils Autocam, SL, en relació amb l’expedient
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats de repartit publicitat sense permís en els
parabrises dels vehicles aparcats al pàrquing del Blanquet, constitutius d’infracció dels articles 37
,39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de
conformitat amb la Junta de Govern Local de Proposta de Resolució el 25 d’abril de 2016 amb la
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 300,00.-€.

5. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 07 de març de 2016, si
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a
la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import.

6. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat
dictada la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 210,00.-€, que el
10 de maig de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

7. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

8. Vist l'informe de l'equip instructor que s'adjunta a l'expedient.

9. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

10. 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.



11. 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 les al·legacions presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a l’empresa Automòbils Autocam, SL amb NIF B-58473893 per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46, 47 i 50 de 
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat. 

2.- DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’empresa Automòbils Autocam, SL amb NIF B-
58473893 atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte 
responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat 
la seva responsabilitat i haver fet    efectiu l' import de la sanció amb la reducció del 30%. 

3.- DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Automòbils 
Autocam, SL,,,, es declara responsable de la infracció. 

2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. EXPEDIENT NUMERO 4303716001042 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716001042 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716001042 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716001042 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716001042 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 28 de maig de 2016 a les 03.55 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. D. G. E. que aquest podria 
ser autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, segons detall literal: “Adreça: Mossèn Jaume Soler núm. 28. Especificació 
dels fets presumiblement infringits: Orinar en la vi pública. Observacions: Que la persona 
denunciada manifiesta “que tiene derecho a mear en la calle” Incidència: La persona 
identificada es troba orinant en la via pública concretament al carrer Mossèn Jaume Soler davant 
del número 28. Que els agents actuants han presenciat la infracció i després de l’identificació ha 
quedat informat de que serà denunciat. La persona interessada no desitja signar l’acta.”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “64. 1. No és permès: ...b) ... realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, ...” tipificada 
com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels article/s 
"109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb 
nomenament d'instructor i secretari.

4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a 
iniciar l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu. 



Conclusions a Conclusions a Conclusions a Conclusions a efectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolucióefectes de proposta de resolució    

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte la veracitat de les denuncies
imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori respecte als fets denunciats,
sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin possibles sobre
el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin
assenyalar o aportar els propis denunciats.

b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció
de fins 750,00.-€.

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i 
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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. 

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.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. D. G. E. domiciliat al carrer Empordà número 48-50, pis 
4t 2n, de El Vendrell (codi postal 43700), ja que la seva conducta pot constituir una infracció 
de les previstes a l’article 64.1.b de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

2.-    Nomenar Instructor de l'expedient a la senyora Alicia Osorio Gómez, i secretari d'aquest a la 
senyora Angels Targa Fort. Contra aquestes persones la persona imputada podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució. 

3.-    Proposar, amb efectes de proposta de resolució:    

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716001042, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 



Segon: Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es 
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el 
pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la 
reducció del 30% de l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, aquest dret es perd en el cas que formuli 
al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940    de l'Ajuntament. 

Tercer: Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de fons municipal». 

4.-    Notificar aquesta resolució a la persona inculpada fent-li avinent el dret a presentar, en el 
termini de 10 dies hàbils, les al·legacions, o els documents i informacions que es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de 
proposar prova definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. Que durant 
l’expressa’t termini, pot realitzar, si s'escau, les actuacions següents 

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs. 

6....----    Advertir a la persona inculpada que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, aquesta 
resolució serà considerada proposta de resolució    de l'expedient sancionador ja que compta amb 
tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència. 

7....----    Fer constar que aquesta resolució és un acte de tràmit dictat en un Procediment Sancionador 
que no és definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible de recurs llevat que s'hi imposin 
mesures provisionals que, a parer de l'interessat, limitin els seus drets. 

2.5.8. 2.5.8. 2.5.8. 2.5.8. EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000293 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 26 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303716000293 que s'ha incoat al Sr. M. R. responsable solidari de H. R., en compliment de la 
proposta de Resolució d'aquesta Regidoria el 02 de maig de 2016, per la presumpta comissió 
d’una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. M. R. responsable solidari de H. R., en qualitat de 
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en 
els articles 64.1.b i 74.1.b de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, consistent en “al carrer Llobregat 5. Especificació dels fets presumiblement infringits: 



Art. 64.b) Escopir a la via pública. Art. 74.b) Desobeir els mandats de l’autoritat. Observacions: Que 
el Sr. Rakeb durant la intervenció dels agents escup fins a 5 (cinc) vegades fent cas omís a les 
indicacions dels agents. Que és informat que és una acció no permesa segons la OOMM de 
Convivència i aquest respon amb varies escopinades més. Que s’informa al pare, Sr. Mustapha 
Rakeb, via telefònicament dels fets ocorreguts i passarà a buscar còpia de l’acta. Incidència: Que els 
agents actuants realitzant tasques de proximitat per la zona assignada observen al Sr. Rakeb com 
llença un got de cartró ple de café amb llet al costat d’un arbre i sobre la vorera. Aquest li indiquen 
que a escassos metres hi ha una paperera i manifesta que no ho recull perquè no li dóna la gana i 
respon amb diferents escopinades davant dels agents. La persona interessada no desitja signar 
l’acta”, perquè va protagonitzar els fets.  

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE
número 89 el 13 d’abril de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 26 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 02 de
maig de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE
número 127 el 26 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

7. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

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

1. El Sr. M. R. responsable solidari de H. R. és l'autor dels fets anteriorment descrits són 
constitutius d’una infracció    greu, tipificada als articles 64.1.b i 74.1.b de l'ordenança municipal 
convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança 
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta 
penal.

4. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria 
sancionadora, que, en virtut del 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.- IMPOSAR al Sr. M. R. responsable solidari de H. R., una sanció de 500,00.-€ com autor d’una 
infracció greu, atès el que disposen els articles 64.1.b i 74.1.b de l'ordenança municipal de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. M. R. responsable solidari de H. R., per tal que ingressi a Catalunya Caixa 
Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; 
i tot això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Junta de Govern Local. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de 
pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del 
procediment administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis 
Econòmics. 

2222....6666....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    RRRREEEENNNNDDDDEEEESSSS 

2222....6666....1111....    DDDDOOOONNNNAAAARRRR    CCCCOOOOMMMMPPPPTTTTEEEE    DDDDEEEE    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPAAAADDDDRRRROOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTAAAAXXXXAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCCEEEEMMMMEEEENNNNTTTTIIIIRRRRIIII    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    DDDDEEEE    
LLLL’’’’EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIII    2222000011116666       

Es dóna compte del decret núm. 1793/2016, de data 14 de juny de 2016, de l'aprovació del 
padró anual de la taxa del Cementiri Municipal de l'exercici 2016, el qual es transcriu 
literalment: 

“IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient 2349/2016, relatiu a la resolució d’aprovació del padró    de la taxa del cementiri municipal 
corresponent a l’exercici 2016 

FFFFeeeettttssss    

1. Resultant que el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació
d’expedient per a l’aprovació del padró de la taxa del cementiri municipal

2. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials
determinants del deute tributari i que siguin conegudes per BASE o per l'Ajuntament.

3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i
Urbanístics.

4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Edicte que s’inserirà al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

5. Vist l’informe del director de serveis Econòmics.

6. Vist l’informe proposta de la responsable de la Gestió del Padró del Cementiri Municipal.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL).

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

- Llei 30/92, de 26 de novembre sobre règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú.

Aquesta competència està delegada segons decret d’Alcaldia 2015/2669, de data 22 de juny de 
2015, de delegació d’atribucions als tinents d’alcalde. 

RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    

Per tant, resolc:    

1.1.1.1.---- Aprovar el padró de la taxa del cementiri municipal corresponent a l'any 2016 per import de 
49.626,82 euros, i compta amb un total de 1.518 registres. 

2.2.2.2.---- Publicar el corresponent anunci d'aprovació al Butlletí Oficial de la Província, Tauler d'anuncis de 
l’Ajuntament i sotmetre l'aprovació dita a exposició pública durant el termini de vint dies naturals a 
comptar del primer dia del període de cobrament , a l'efecte que els interessats puguin formular 
al·legacions o recursos que estimin oportuns. 

3333.- El termini de pagament en període voluntari de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres, estarà comprès entre l’1 de juliol el 2 de setembre de 2016 d’acord amb el calendari del 
contribuent previst per l’exercici 2016. 

4444.- Donar coneixement a la Junta de Govern. 

5555.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE.” 

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

1....----    Quedar-ne assabentats del contingut del decret 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:45, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




