
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/34JGL2016/34JGL2016/34JGL2016/34    

A Calafell, en data 8 d'agost de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota 
la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits pel secretari accidental de la corporació senyor Jose Maria Gonzalez Matheu, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    

Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S:    

Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 

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: 

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.----PPPPROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114/2016 DICTADA PEL JUTJAT ROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114/2016 DICTADA PEL JUTJAT ROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114/2016 DICTADA PEL JUTJAT ROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114/2016 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
88/2014 I APROVAR LES PD 1465/16, 1466/16 i 1467/16 i EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA 88/2014 I APROVAR LES PD 1465/16, 1466/16 i 1467/16 i EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA 88/2014 I APROVAR LES PD 1465/16, 1466/16 i 1467/16 i EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA 88/2014 I APROVAR LES PD 1465/16, 1466/16 i 1467/16 i EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA 
SENTÈNCIASENTÈNCIASENTÈNCIASENTÈNCIA    

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

Donar compte de sentència i aprovar les PD 1465/16, 1466/16 i 1467/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets     

1. En data 29 d’abril de 2016, ens ha estat notificada la Sentència núm. 114/16 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, del procediment abreujat 88/2015, que en
la seva part dispositiva diu:



“Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo, condenando 
al Ayuntamiento de Calafell a abonar a Noelia da Silva Díaz la suma de 156,70 euros, a 
David Escquius Hernández la suma de 200 euros y a Liberty Seguros la suma de1.568,14 
euros, por el accidente sufrido en el vehículo el día 28 de agosto de 2013, más los 
intereses prevenidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se imponen 
las costas a la Administración y a la codemandada, con el límite de 300 euros, IVA 
incluido.”  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació genèrica

d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de la Sentència núm. 114/2016 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 88/2015 interposat per 
D. E. H., N. da S. D. i Liberty Seguros.

2. Aprovar la PD 1465/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0754_16 per import 
de  220,21€ aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de 
D. E. H. i fer el pagament mitjançant transferència al número de compte de l’interessat: 

ES15 2100 3527 6721 0049 9816ES15 2100 3527 6721 0049 9816ES15 2100 3527 6721 0049 9816ES15 2100 3527 6721 0049 9816    

3. Aprovar la PD 1466/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0755_16 per import
de 172,53 € aplicat a la partida B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de 
N. da S. D. i fer el pagament mitjançant transferència al número de compte de 
l’interessada:

ES15 2ES15 2ES15 2ES15 2100 3527 6721 0049 9816100 3527 6721 0049 9816100 3527 6721 0049 9816100 3527 6721 0049 9816    

4. Aprovar la PD 1467/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0756_16 per import
de 1.727,12 € aplicat a la partida B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de
Liberty Seguros amb CIF: A48037642 i fer el pagament mitjançant transferència al núm. de
compte:

    ES09 0182 3999 3600 1150 0872ES09 0182 3999 3600 1150 0872ES09 0182 3999 3600 1150 0872ES09 0182 3999 3600 1150 0872    

5. Donar compte als interessats i als departaments de Intervenció i Tresoreria.

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA OBRA MAJOR EXP. NÚM. 31/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA OBRA MAJOR EXP. NÚM. 31/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA OBRA MAJOR EXP. NÚM. 31/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA OBRA MAJOR EXP. NÚM. 31/2016 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per les REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB 
CINEMAS CALAFELL, SL. CINEMAS CALAFELL, SL. CINEMAS CALAFELL, SL. CINEMAS CALAFELL, SL. situat    a la    CRTA. BARCELONA, KM 56, Urbanització MAS MEL CRTA. BARCELONA, KM 56, Urbanització MAS MEL CRTA. BARCELONA, KM 56, Urbanització MAS MEL CRTA. BARCELONA, KM 56, Urbanització MAS MEL ----    
CENTRE COMERCIAL CAPRABO CENTRE COMERCIAL CAPRABO CENTRE COMERCIAL CAPRABO CENTRE COMERCIAL CAPRABO amb    REF. CADASTRAL: 2111301CF8621S0001AQ REF. CADASTRAL: 2111301CF8621S0001AQ REF. CADASTRAL: 2111301CF8621S0001AQ REF. CADASTRAL: 2111301CF8621S0001AQ de Calafell, 



a nom de MCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SL, corresponent a l'expedient d'obra de nova planta 
número 31/2016.31/2016.31/2016.31/2016. 

Vist informe emès per l’arquitecte municipal de data 28 de juliol de 2016, del qual literalment es 
desprèn el següent:  

“Conclusions“Conclusions“Conclusions“Conclusions    

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

1. El projecte presentat és Bàsic i Executiu, per tant haurà d’estar visat (Art. 2 del Decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori). 

2. Es modifica el nombre de cabines de vàter, reduint-les en 6 unitats (5 normals i 1 
accessible) quan les existents actualment ja són insuficients respecte la normativa vigent 
que regula aquesta dotació en aquest tipus d’activitat, i que són: 

a) Art. 47 del Decret 112/2010 respecte el nombre mínim de cabines de vàter a instal·lar 
en funció de l’aforament. 

b) Punt 1.2.6.a del DB SUA9 del CTE respecte el nombre de cabines de vàter accessibles 
necessàries en funció del nombre mínim requerit, en aquest cas, pel Decret 112/2010. 

La dotació existent de cabines de vàter, malgrat ser insuficient respecte la normativa actual, 
està emparada per les llicències (urbanística i d’activitats) atorgades en el seu dia, i, per tant, si 
es manté el seu nombre, encara que es distribueixin de forma diferent a l’actual, s’entén que 
no s’ha produït una modificació significativa de les mateixes. 

Atès, a més, que la intervenció prevista a l’edifici en els altres aspectes no representa una 
modificació substancial (es mantenen el nombre de sales, les circulacions interiors, els 
accessos, les vies i les sortides d’evacuació, etc...), si es manté el nombre actual de cabines de 
vàter, tant les cabines normals com les dues accessibles, entenem que no serà necessari 
adaptar l’edifici a la normativa actual que regula aquest aspecte (Decret 112/2010 i DB SUA9 
del CTE). 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- REQUERIRREQUERIRREQUERIRREQUERIR a la societat  MCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SLMCB CINEMAS CALAFELL, SL per tal que, en el termini de 
quinze (15) dies, esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 
31/201631/201631/201631/2016, per a les REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SLREPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SLREPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SLREPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SL. 
situat a la    CRTA. BARCELONA, KM 56, UrbCRTA. BARCELONA, KM 56, UrbCRTA. BARCELONA, KM 56, UrbCRTA. BARCELONA, KM 56, Urbanització MAS MEL anització MAS MEL anització MAS MEL anització MAS MEL ----        CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL CENTRE COMERCIAL 
CAPRABO CAPRABO CAPRABO CAPRABO amb    REF. CADASTRAL:REF. CADASTRAL:REF. CADASTRAL:REF. CADASTRAL:    2111301CF8621S0001AQ 2111301CF8621S0001AQ 2111301CF8621S0001AQ 2111301CF8621S0001AQ de Calafell, segons es desprèn de 
l’informe del arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, 
transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, 
amb proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la 
esmentada llei 30/1992.  

− El projecte presentat és Bàsic i Executiu, per tant haurà d’estar visat (Art. 2 del Decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori). 

− Es modifica el nombre de cabines de vàter, reduint-les en 6 unitats (5 normals i 1 
accessible) quan les existents actualment ja són insuficients respecte la normativa vigent 
que regula aquesta dotació en aquest tipus d’activitat, i que són: 

a) Art. 47 del Decret 112/2010 respecte el nombre mínim de cabines de vàter a instal·lar 
en funció de l’aforament. 

b) Punt 1.2.6.a del DB SUA9 del CTE respecte el nombre de cabines de vàter accessibles 
necessàries en funció del nombre mínim requerit, en aquest cas, pel Decret 112/2010. 

La dotació existent de cabines de vàter, malgrat ser insuficient respecte la normativa actual, 
està emparada per les llicències (urbanística i d’activitats) atorgades en el seu dia, i, per tant, si 
es manté el seu nombre, encara que es distribueixin de forma diferent a l’actual, s’entén que 
no s’ha produït una modificació significativa de les mateixes. 

Atès, a més, que la intervenció prevista a l’edifici en els altres aspectes no representa una 
modificació substancial (es mantenen el nombre de sales, les circulacions interiors, els 
accessos, les vies i les sortides d’evacuació, etc...), si es manté el nombre actual de cabines de 
vàter, tant les cabines normals com les dues accessibles, entenem que no serà necessari 
adaptar l’edifici a la normativa actual que regula aquest aspecte (Decret 112/2010 i DB SUA9 
del CTE). 

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR aquest a les parts interessades. 



1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 122/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 122/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 122/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 122/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 1 de juliol de 2016, GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 122/2016  per l’execució d’ OBERTURA D’ 1 CATA 
SOBRE VORERA I CALÇADA DE 2 X 0.4 METRES QUADRATS EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’ 
1 RAMAL PER A SUBMINISTRAR GAS NATURAL a nous abonats del C/ VILAMAR. REF. 
NÚM. 160418TRC. de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Aleix Solé i Ramon, ha 
emès informe favorable en data 12 de juliol de 2016 el qual consta a l’expedient sota els 
següents condicionants:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3. Vist l’informe jurídic, de data 13 de juliol de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual
consta a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm. 122/2016 per l’execució d’ OBERTURA D’ 1 CATA SOBRE VORERA i CALÇADA 
DE 2 X 0.4 METRES QUADRATS EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D’ 1 RAMAL PER A 
SUBMINISTRAR GAS NATURAL a nous abonats del C/ VILAMAR. REF. NÚM. 160418TRC. de 
Calafell,  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l’Enginyer Tècnic 
Municipal de 12 de juliol de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions 
generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.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.    



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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar    la present resolució als interessats.

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 109/2016EXP. NÚM. 109/2016EXP. NÚM. 109/2016EXP. NÚM. 109/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 27 de maig de 2016,  l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 109/2016  per l’execució 
d’OBERTURA D'1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA 7 X 0,4 M2 EN TOTAL, PER 
CONNEXIÓ D'1 RAMAL PER SUBMINISTRAR GAS NATURAL a nous abonats del C/ LLEBEIG 
REF. NÚM. 160354TRC SH, de Calafell.

2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer Tècnic Municipal, Aleix Solé i Ramon, ha 
emès informe favorable en data 7 de juny de 2016 el qual consta a l’expedient sota els 
següents condicionants: 

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

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

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

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

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

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

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

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

les obres. 
− Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta 

longitud caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m. 
− Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 



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

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

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

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

Vist l’informe jurídic, de data 7 de juny de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors
Exp. Núm. 109/2016  per l’execució d’OBERTURA D'1 CATA SOBRE VORERA I CALÇADA 7 
X 0,4 M2 EN TOTAL, PER CONNEXIÓ D'1 RAMAL PER SUBMINISTRAR GAS NATURAL a 
nous abonats al C/ LLEBEIG REF. NÚM. 160354TRC SH, de Calafell subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Enginyer Tècnic Municipal, 7 de juny de 
2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Zona 1:Zona 1:Zona 1:Zona 1:  Comprèn 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 comprès entre el dia comprès entre el dia comprès entre el dia 1 i 10 de setembre1 i 10 de setembre1 i 10 de setembre1 i 10 de setembre: No seran autoritzades obres d’enderroc, 
excavacions, fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment 
de façanes. No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals 
aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis 
d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres 
menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres 
majors que es realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la 
utilització de maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte 
les descrites en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci 
constar la producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a 
l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els 
ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 
d’agost i 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. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....2222....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11116666////2222000011116666 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per PROJECTES INMOBILIARIS ME MARG SL, en la que es sol·licita la 
devolució de la fiança l' import de la qual és de    4444....111100001111,,,,33330000    euros    que va dipositar en concepte 
d'ocupació de via pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    77775555////2222000000007777, per a 
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIF. PLURIFAMILIAR DE 6 HAB. I 6 TRASTERS  al  C/ VILAMAR  de 
Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. EstimarEstimarEstimarEstimar la sol·licitud feta per    PROJECTES INMOBILIARIS ME MARG SLPROJECTES INMOBILIARIS ME MARG SLPROJECTES INMOBILIARIS ME MARG SLPROJECTES INMOBILIARIS ME MARG SL    i procedir a la
devolució de la fiança, l' import de la qual és de    4.101,304.101,304.101,304.101,30    euros    de l'ocupació de la via
pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    75/2007.75/2007.75/2007.75/2007.



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

1111....2222....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    11115555////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 15/2016  
TITULAR: C. L. R. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ DEL MEDOL DE LA URB. 
SEGUR DE DALT DE CALAFELL.  

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per C. L. R., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l' import 
de la qual és de    777755550000,,,,00000000    euros    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent 
a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44443333////2222000011115555, per a la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA situat al  C/ 
DEL MEDOL. de Segur de dalt de Calafell 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. EEEEssssttttiiiimmmmaaaarrrr la sol·licitud feta per    CCCCAAA.    LLLL. RRRROOO.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    777755550000,,,,00000000    euros de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres 
núm.    44443333////2222000011115555....

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

1111....2222....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    11117777////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 17/2016  
TITULAR: N. M. J. A. 



DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA. C/ VIELLA  - URB. CALAFELL 
PARK de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada pel Sr. N. M. J. A., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l' 
import de la qual és de    777755550000,,,,00000000    euros    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44446666////2222000011115555, per a la CONSTRUCCIÓ d’una 
PISCINA al  C/ VIELLA de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. EEEEssssttttiiiimmmmaaaarrrr la sol·licitud feta per el Sr.    NNNNAAA.    MMMMAAA.    JJJJUUU.    AAAANNN.    i procedir a la devolució de la fiança, l' 
import de la qual és de    777755550000,,,,00000000    euros    de l'ocupació de la via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres núm.    44446666////2222000011115555....

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

1111....2222....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    88887777////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 87/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI MARINA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 6 de maig de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI MARINA, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 87/2016  per l’execució d’ ARRANJAMENT DE FAÇANA, 
immoble situat al C/ LLOBREGAT 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: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dretProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dretProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dretProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret    de propietat i sens de propietat i sens de propietat i sens de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obserd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obserd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obserd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys vacions: En el cas d’ocupar terrenys vacions: En el cas d’ocupar terrenys vacions: En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via públitaxa d’ocupació de la via públitaxa d’ocupació de la via públitaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ca al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ca al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ca al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI MARINA  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  87/2016  per l’execució d’ ARRANJAMENT DE FAÇANA, immoble situat al C/
LLOBREGAT de 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 1:Zona 1:Zona 1:Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:comprès entre el dia 1 i 10 de setembre: No seran autoritzades obres d’enderroc, 
excavacions, fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment 
de façanes. No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals 
aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis 
d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres 
menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres 
majors que es realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la 
utilització de maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte 
les descrites en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci 
constar la producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a 
l'aturada de les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els 
ja iniciats hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2:Zona 2:Zona 2:Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 
d’agost i 30 d’agost. Dd’agost i 30 d’agost. Dd’agost i 30 d’agost. Dd’agost i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major urant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major urant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major urant 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. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....2222....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111122224444////2222000011116666 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per a la IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLL····LLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    VVVVEEEETTTTLLLLLLLLAAAADDDDOOOORRRR    EEEENNNN    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    PPPPEEEERRRR    AAAA    
LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    situat al C/  Passeig Marítim de Sant Joan de Déu de Calafell platja, a nom ddddeeee    AAAANNN.    FFFF.    BBBBAAA.    PPPPAAA., 
corresponent a l'expedient d’obra número 111122224444////2222000011116666....    

Vist informe emès per l’arquitecte municipal de data15 de juliol de 2016, del qual literalment es 
desprèn el següent: 

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnnssss    

Per tal de continuar amb la vostra sol·licitud de llicència municipal d’obres, caldrà aportar la 
següent documentació: 

1. Pressupost detallat dels treballs. 

2. Declaració censal del contractista. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR    a AAAANNN.    FFFFAAA.    BBBBAA.    PPPPAA.,    per tal que, en el termini de quinze 
(15) dies, esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 
111122224444////2222000011116666    , per a la IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLL····LLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    VVVVEEEETTTTLLLLLLLLAAAADDDDOOOORRRR    EEEENNNN    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA situat al Passeig Marítim de 
Sant Joan de Déu de Calafell platja, segons es desprèn de l’informe del arquitecte municipal 
(abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués 
efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria 
de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992.

− Pressupost detallat dels treballs. 

− Declaració censal del contractista.  

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

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR.- NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR    aquest a les parts interessades. 

1111....2222....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111122220000////2222000011116666 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per a la    RRRREEEEHHHHAAAABBBBIIIILLLLIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFAAAAÇÇÇÇAAAANNNNAAAA    DDDD’’’’UUUUNNNN    EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    
PPPPLLLLUUUURRRRIIIIFFFFAAAAMMMMAAAALLLLIIIIAAAARRRR    situat al C/  Josep Maria Juncadella de SEGUR DE CALAFELL, a nom de la    
CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEETTTTAAAARRRRIIIISSSS    EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    DDDDOOOOLLLLOOOORRRREEEESSSS, corresponent a l'expedient d’obra número 
111122220000////2222000011116666....    

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

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnnssss    

Per tal de continuar amb la vostra sol·licitud de llicència municipal d’obres, caldrà aportar la 
següent documentació: 

1. Assumeix de direcció visat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

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

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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR    a CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEETTTTAAAARRRRIIIISSSS    MMMMAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDOOOOLLLLOOOORRRREEEESSSS,    per tal que, en el termini 
de quinze (15) dies, esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. 
Núm. 111122220000////2222000011116666    , per a la RRRREEEEHHHHAAAABBBBIIIILLLLIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFAAAAÇÇÇÇAAAANNNNAAAA    DDDD’’’’UUUUNNNN    EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    PPPPLLLLUUUURRRRIIIIFFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRR situat al 
C/ Josep Maria Juncadella de Segur de Calafell, segons es desprèn de l’informe del arquitecte 
municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense 
s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució 
denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992. 

− Assumeix direcció visat. 

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

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR.- NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR    aquest a les parts interessades. 

1111....2222....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRRÈÈÈÈVVVVIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    
111166666666////2222000011116666       

Vista sol·licitud de llicència d’obres per la    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    RRRRAAAAMMMMPPPPAAAA    PPPPEEEELLLL    GGGGAAAARRRRAAAATTTTGGGGEEEE    IIII    RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    
DDDDEEEE    TTTTAAAANNNNCCCCAAAA    de la finca situada al C/  Farigola de SEGUR DE CALAFELL, a nom de JJJJOOO.    GGGG.    SSSS., 
corresponent a l'expedient d’obra número 111166666666////2222000011116666....    

Vist informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 18 de juliol de 2016, del qual 
literalment es desprèn el següent: 



“Conclusions“Conclusions“Conclusions“Conclusions    

Un cop analitzada la documentació es constata que manquen els següents documents: 

1. Annex de la memòria tècnica valorada que justifiqui l'alçat de les tanques als vials i de la 
construcció d'un traster adossat a l’habitatge. 

2. Estudi bàsic de seguretat i salut. 
3. Estudi de la gestió de residus de la construcció. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR    al Sr. JJJJooo.    GGGG.    SSSSeee.,        per tal que, en el termini de quinze (15) dies, esmeni les 
deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 111166666666////2222000011116666    , per la 
CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    RRRRAAAAMMMMPPPPAAAA    PPPPEEEELLLL    GGGGAAAARRRRAAAATTTTGGGGEEEE    IIII    RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    DDDDEEEE    TTTTAAAANNNNCCCCAAAA de la finca situada al C/ 
Farigola de Segur de Calafell, segons es desprèn de l’informe del arquitecte municipal (abans 
literalment reproduït), amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat 
l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la 
petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992. 

− Annex de la memòria tècnica valorada que justifiqui l'alçat de les tanques als vials i de la 
construcció d'un traster adossat a l’habitatge. 

− Estudi bàsic de seguretat i salut. 
− Estudi de la gestió de residus de la construcció. 

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



TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICAR NOTIFICAR NOTIFICAR NOTIFICAR aquest a les parts interessades. 

1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 129/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 129/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 129/2016PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 129/2016 

“Conclusions“Conclusions“Conclusions“Conclusions    

Per tal de continuar amb la vostra sol·licitud de llicència municipal d’obres, caldrà aportar la 
següent documentació: 

1. Declaració censal del contractista. 
2. Autorització per part de la Secretaria per a les Actuacions Concertades, l’ Urbanisme i 

l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres a la zona de servitud de la 
costa. 

3. Declaració responsable signada que indiqui que els tècnics no estan afectats per cap 
circumstància d’incompatibilitat, ni de inhabilitació professional i que disposen d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi el seu exercici professional. 

4. Assumeix de direcció del tècnic/s. 
5. Fotocopia NIF/NIE del titular. 
6. Autorització per part del titular respecte el seu representat que ha tramitat la llicència 

d’obres. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR    a la Sra.  EEEE.    TTTT.,        per tal que, en el termini de quinze (15) dies, esmeni les 
deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 111122229999////2222000011116666    , per la 
RRRREEEEDDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    IIII    RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    DDDDEEEE    LLLL’’’’HHHHAAAABBBBIIIITTTTAAAATTTTGGGGEEEE    situat al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu de 
Calafell platja, segons es desprèn de l’informe del arquitecte municipal (abans literalment 



reproduït), amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es 
seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició 
formulada, segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 30/1992. 

− Declaració censal del contractista. 
− Autorització per part de la Secretaria per a les Actuacions Concertades, l’ Urbanisme i 

l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres a la zona de servitud de la 
costa. 

− Declaració responsable signada que indiqui que els tècnics no estan afectats per cap 
circumstància d’incompatibilitat, ni de inhabilitació professional i que disposen d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi el seu exercici professional. 

− Assumeix de direcció del tècnic/s. 
− Fotocopia NIF/NIE del titular. 
− Autorització per part del titular respecte el seu representat que ha tramitat la llicència 

d’obres. 

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

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR.- NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR    aquest a les parts interessades. 

1111....2222....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    
GGGGRRRRÈÈÈÈCCCCIIIIAAAA,,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    RRRRLLLL    00006666////11115555       

FFFFeeeettttssss    

Per Acord de Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2015, es va resoldre ordenar als Srs. 
A. C. B., A. Mª B. G. i Mª del R. G. R., en la seva condició de propietaris, la retirada de la totalitat 
de la construcció a la finca situada al c. Grècia de Segur de Calafell, consistent en cobert en 
planta baixa d’estructura metàl·lica i coberta de planxa metàlica tipus “sandwich”, de 2,00m 
d’alçada variable entre 2,00 i 2,50 m adossat a la façana lateral dreta de l’edifici i a la tanca 
mitjera de la finca veïna, ocupant la zona lliure d’edificació respecte els llindars, en el termini 
de d’un mes, des de la notificació de l’esmentat acord, per la restauració de la legalitat 
urbanística. 

En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que 
es dicta en aquesta resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3000 €. 

L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 11 de març de 2016, que s’adjunta com annex 
1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre de restauració de la legalitat abans 
esmentada. 

En data 1 d’agost de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com 
annex 2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la 
finca, ascendeix a la quantitat de 813,12.- euros IVA inclós. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada 
no executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària 
sense perjudici de la imposició de multes coercitives. 

Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, 
amb el rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, 
el procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

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.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària per la restauració de la legalitat per part de la 
brigada municipal o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistent en: 

- La retirada de la totalitat del cobert en planta baixa d’estructura metàl·lica i coberta de
planxa metàlica tipus “sandwich”, de 2,00m d’alçada variable entre 2,00 i 2,50 m adossat
a la façana lateral dreta de l’edifici i a la tanca mitjera de la finca veïna construït a la finca
situada al c. Grècia, 11 baixos 4A de Segur de Calafell, sent les despeses a càrrec dels Srs.
Srs. Angel Castillo Blazquez, Ana Mª Blazquez Garcia i Mª del Rosario Gomez Raya.

2.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 813,12.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 1 d’agost 
de 2016, adjunt aquesta resolució com annex 2. 

3.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, 
al·legui tot allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

1111....2222....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    PPPPOOOOUUUU,,    
DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    22229999////11114444       

FFFFeeeettttssss    

Per Decret Núm. 2014/3219, de 2 de juny de 2014, es va resoldre ordenar a QUINTAMETA, SL I 
ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SAU, en la seva condició de propietaris de la finca situada al c. 
Pou de Calafell, la realització dels següents treballs: 

a)a)a)a) Instal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals de
l’obra (baranes, l’obra (baranes, l’obra (baranes, l’obra (baranes, malles)malles)malles)malles)

b)b)b)b) Desmuntatge de l’armat, encofrat i apuntalament del forjat de la planta coberta.Desmuntatge de l’armat, encofrat i apuntalament del forjat de la planta coberta.Desmuntatge de l’armat, encofrat i apuntalament del forjat de la planta coberta.Desmuntatge de l’armat, encofrat i apuntalament del forjat de la planta coberta.
c)c)c)c) Desmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la planta

coberta i segonacoberta i segonacoberta i segonacoberta i segona



d) Retirada de la finca de tots el materials i elements dipositats en les diferents plantes
(puntals, plafons i taulons de fusta, armadures, forques, etc...).

e) Neteja general de tota la construcció.

En l’esmentat Decret es va concedir el termini d’un mes per l’execució de les actuacions des de la 
notificació de l’acord el qual va ser notificat a ANIDA OPERACIONES SINGULARES , SAU en data 5 
de juny de 2014 i a QUINTAMETA, SL, mitjançant publicació al BOP de Tarragona núm. 156 de 8 
de juliol de 2014 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, ja que no es va poder 
efectuar la notificació per correu postal. 

En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que 
es dicta en aquesta resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3000 €. 

L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 2 de juliol de 2016, que s’adjunta com annex 1 
a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 2 d’agost de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com 
annex 2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions a realitzar ascendeix a 
la quantitat de 7.623,00.- euros IVA inclós. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada 
no executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària 
sense perjudici de la imposició de multes coercitives. 

Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, 
amb el rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, 
el procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

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 el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada 
municipal o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, a la finca situada al c. 
Pou, 35 de Calafell, per realitzar les actuacions següents: 

a)a)a)a) Instal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals deInstal·lació de mesures de seguretat en totes les obertures verticals i horitzontals de
l’obra (baranes, malles)l’obra (baranes, malles)l’obra (baranes, malles)l’obra (baranes, malles)

b)b)b)b) Desmuntatge de l’armat, encofrat i Desmuntatge de l’armat, encofrat i Desmuntatge de l’armat, encofrat i Desmuntatge de l’armat, encofrat i apuntalament del forjat de la planta coberta.apuntalament del forjat de la planta coberta.apuntalament del forjat de la planta coberta.apuntalament del forjat de la planta coberta.
c)c)c)c) Desmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la plantaDesmuntatge de les forques i xarxes actuals, que tanquen el perímetres de la planta

coberta i segonacoberta i segonacoberta i segonacoberta i segona
d) Retirada de la finca de tots el materials i elements dipositats en les diferents plantes

(puntals, plafons i taulons de fusta, armadures, forques, etc...).
e) Neteja general de tota la construcció.



2222.- Donar compte als interessats obligats que la liquidació provisional dels treballs i actuacions a 
executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 7.623,00.- euros IVA inclós, 
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 2 d’agost de 2016, adjunt 
aquesta resolució com annex 2. 

3.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, 
al·legui tot allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

1111....2222....11114444....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    DDDDEEEEVVVVEEEESSSSAAAA    DDDDEEEE    GGGGIIIIRRRROOOONNNNAAAA,,,,     
DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    55552222////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2016, es va iniciar procediment 
d’execució subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 52/15 consistents 
en la neteja de la finca situada al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell 
propietat de la Sra. A. I. L. J. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat a la Sra. A. I. L. J. en data 9 de juny de 2016  i no 
consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 21 de juliol de 2016, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que no s’ha dut a terme la neteja del solar, segons acord de Junta de 
Govern Local de data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 26 de novembre de 2015 d’ordenació de l’expedient OE 52/15, amb càrrec a la Sra. A. I. L. J., 
pel pròxim dia 6 d’octubre de 2016 a partir de les 9:30 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja de la finca ubicada al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL 
VENDRELL, per un import de 351,00.-euros i 73,71.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per 
l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 28 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest 
expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 



4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 424,71.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració 
tècnica realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la 
liquidació definitiva que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al 
lloc i als terminis que se li indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se 
efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via 
constrenyiment, de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

1111....2222....11115555....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    GGGGEEEEGGGGAAAANNNNTTTTSSSS    PPPPEEEERRRREEEE    IIII    
CCCCAAAARRRRMMMMEEEE,,,,    2222,,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    88887777////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016, es va iniciar procediment 
d’execució subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 87/15 consistents 
en la neteja del solar situat al c. Gegants Pere i Carme de Calafell propietat de SITIOS GESTION, SL. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat a SITIOS GESTION, SL en data 15 de juny de 2016  i no 
consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 21 de juliol de 2016, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que no s’ha dut a terme la neteja del solar, segons acord de Junta de 
Govern Local de data 29 d’octubre de 2015 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 



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

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

1111.- Ordenar l’execució subsidiària de les actuacions descrites a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 29 d’octubre de 2015 d’ordenació de l’expedient OE 87/15, amb càrrec a SITIOS GESTION, SL, 
pel pròxim dia 6 d’octubre de 2016 a partir de les 10:00 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja del solar situat al c. GEGANTS PERE I CARME de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista GARDEN VIVES, SL, per un import de 995,00.-
euros i 208,95.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 
27 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 1.203,95.-euros en concepte 
de despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració 
tècnica realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la 
liquidació definitiva que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al 
lloc i als terminis que se li indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se 
efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via 
constrenyiment, de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 



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

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT 
EL CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UN TREBALLADOR A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ EL CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UN TREBALLADOR A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ EL CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UN TREBALLADOR A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ EL CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UN TREBALLADOR A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ 
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FetsFetsFetsFets    

1. El 20 de juny de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va resoldre contractar 
mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge al senyor David Lorente 
Torres, a temps complert, des del 30 de juny al 29 de desembre de 2016, ambdós inclosos, com 
a alumne de la Casa d’Oficis dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social a càrrec de la subvenció Treball als Barris 2015, amb número 
d’expedient TTB-088/15, codi d’acció TTB-088/15C1-01, amb l’objecte de donar suport en el 
manteniment de les zones verdes del municipi, en la neteja de parcs i jardins i manteniment del 
mobiliari urbà i enllumenat públic d’aquests espais i manteniment i adequació de l’entorn de la 
piscina municipal (ubicada a la urbanització Mas Romeu).

2. El 2 d’agost de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta 
Corporació número 26335, el  senyor D. L. T., sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de 
treball, amb efectes del dia 31 de juliol de 2016.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 283/2016/RH/CG, de data 3 d’agost de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya.

3. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

4. Article 57 i 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius, i
devolució d’ingressos indeguts.

5. Article 15 i 49.1.d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

6. 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.

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



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

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

1. Acceptar la baixa voluntària i donar per extingit el contracte de treball per a la formació i 
l’aprenentatge subscrit amb el senyor D. L. T. com a alumne de la Casa d’Oficis dins del 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social a càrrec 
de la subvenció Treball als Barris 2015, amb número d’expedient TTB-088/15, codi d’acció 
TTB-088/15C1-01, amb efectes del dia 31 de juliol de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, 
Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria, informar al Comitè d’Empresa i a la gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 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 
D’AGOST DE 2016D’AGOST DE 2016D’AGOST DE 2016D’AGOST 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 

C1 S. C., D. (agent policia 
local) 

03/07/2004 03/07/2016 4 01/08/2016 80,82 
3 de C2 + 1 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

E M. M., E. 04/07/1998 04/07/2016 6 01/08/2016 81,66 6 de E 

C2 P. G., E. 09/07/2001 09/07/2016 5 01/08/2016 90,40 5 de C2 

C1 O. M., M. (agent policia 
local) 

13/07/2001 13/07/2016 5 01/08/2016 98,90 
4 de C2 + 1 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

C1 E. R., J. J. (agent policia local) 14/07/1992 14/07/2016 8 01/08/2016 153,14 
7 de C2 + 1 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

C1 H. R., J. (agent policia local) 14/07/1992 14/07/2016 8 01/08/2016 153,14 
7 de C2 + 1 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

E F. B., J. 17/07/2013 17/07/2016 1 01/08/2016 13,61 1 de E 

 C2 R. M., R. 20/07/2001 20/07/2016 5 01/08/2016 90,40 5 de C2 

 A1 C. G., P. 01/08/2001 01/08/2016 5 01/08/2016 215,40 5 de A1 

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. 0282, de 3 d’agost 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 d’agost 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 d’agost 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.

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 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. 
2242 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162242 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162242 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162242 DE DATA 28 DE JULIOL DE 2016       

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2242 de data 28 de juliol de 2016, que a continuación 
es transcriu: 

“DECRET NÚM. 2242/2016DECRET NÚM. 2242/2016DECRET NÚM. 2242/2016DECRET NÚM. 2242/2016    

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

Acceptació de la sol·licitud de permuta d’una plaça d’agent de policia local d’aquest Ajuntament, 
per una altra de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.    



FetsFetsFetsFets    

1. El 25 d’abril de 2016 (RGE número 14133), l’agent de la policia local d’aquest Ajuntament, 
senyor J. D. M. O., i l’agent de la policia local d’Esplugues de Llobregat, senyor J. G. M., 
van presentar instància conjunta en la qual sol·licitaven la permuta de les seves respectives 
places com a funcionaris de carrera.

2. Atès que de la documentació obrant en el Departament de Recursos Humans d’aquest 
Ajuntament, a l’expedient personal del funcionari J. D. M. O., consta que, en data 27 de maig 
de 2002, va prendre possessió del seu càrrec com a funcionari de carrera, com a agent de la 
policia local, Escala d’Administració Especial, subescala: Serveis Especials, Classe: Policia Local, 
Grup C2. El complement de destinació consolidat és 16. El complement específic del lloc de 
treball d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Calafell és 9.577,83 € bruts anuals.

3. Atès que, dels antecedents que consten a l’expedient personal del senyor JJ. G. M., 
aportat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, es desprèn que aquest va prendre possessió 
del seu càrrec com a funcionari de carrera en data 15 d’abril de 2013, com a agent de la 
policia local, Escala d’Administració Especial, subescala: Serveis Especials, Classe: Policia Local, 
Grup C2, i que no consta que tingui obert cap expedient disciplinari. El seu complement de 
destinació consolidat és 19.

4. El senyor Joaquín García Maestre aporta els següents certificats de serveis prestats, a efectes de 
reconeixement de triennis:

• A l’Ajuntament de Salou: 

• A l’Ajuntament d’Esplugues:

Serveis prestats al Serveis prestats al Serveis prestats al Serveis prestats al 
Cos, Escala, plaça o Cos, Escala, plaça o Cos, Escala, plaça o Cos, Escala, plaça o 

plantillaplantillaplantillaplantilla    

VincleVincleVincleVincle    
(1)(1)(1)(1)    

Des deDes deDes deDes de    Fins aFins aFins aFins a    TotalTotalTotalTotal    GRUP o GRUP o GRUP o GRUP o 
assimilatassimilatassimilatassimilat    

DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiesDiesDiesDies    MesosMesosMesosMesos    AnysAnysAnysAnys    
Agent Policia Local I 05 09 2011 25 09 2011 21 0 0 C2 
Agent Policia Local S 29 09 2011 14 04 2013 17 6 1 C2 
Agent Policia Local A 15 04 2013 Previsió a 31/07/2016 17 3 3 C2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    25252525    10101010    4444    

5. L’11 de maig de 2016 el Cap de la Policia local d’aquesta Corporació emet informe favorable a
la permuta sol·licitada.

6. El 13 de maig de 2015 (RGS número 4808) aquesta Corporació emet escrit dirigit a
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat acceptant la permuta sol·licitada.

Serveis prestats al Cos, Serveis prestats al Cos, Serveis prestats al Cos, Serveis prestats al Cos, 
EEEEscala, plaça o plantillascala, plaça o plantillascala, plaça o plantillascala, plaça o plantilla    

VincleVincleVincleVincle    
(1)(1)(1)(1)    

Des deDes deDes deDes de    Fins aFins aFins aFins a    TotalTotalTotalTotal    GRUP o GRUP o GRUP o GRUP o 
assimilatassimilatassimilatassimilat    DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiaDiaDiaDia    MesMesMesMes    AnyAnyAnyAny    DiesDiesDiesDies    MesosMesosMesosMesos    AnysAnysAnysAnys    

Agent Policia Local I 22 03 2010 21 09 2010 0 6 0 C2 
Agent Policia Local I 21 10 2010 10 04 2011 21 5 0 C2 
Agent Policia Local I 11 04 2011 26 08 2011 16 4 0 C2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    7777    4444    1111    



7. El 20 de juliol de 2016 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat emet escrit manifestant la seva 
conformitat a la permuta sol·licitada.

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

9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0276/2016/RH/CG, de data 19 de juliol 
de 2016, que queda unit a l’expedient.

10. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0758_16 de data 26 de juliol de 2016, sobre 
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

6. Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores dels
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992.

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

8. 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.

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

10. 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    

Per tot el que s’ha exposat, resolc: 

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. Autoritzar la permuta de la plaça que ocupa el funcionari d’aquest Ajuntament, l’agent de la 
policia local senyor J. D. M. O. i el funcionari, agent de la policia local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, senyor J. G. M., per complir els requisits que s’estableixen per 
realitzar permutes entre funcionaris, amb data d’efectes del dia 1 d’agost de 2016.

3. Informar que l’agent senyor J. D. M. O., restarà en situació d’excedència voluntària en 
aquest Ajuntament, com a administració d’origen.

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

5. Donar de baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social al senyor J. D. M. O. amb 
efectes del dia 31 de juliol de 2016, i donar d’alta al senyor J. G. M., amb efectes del dia 1 
d’agost de 2016.

6. Reconèixer el total de serveis previs prestats pel funcionari senyor Joaquín García Maestre, que 
consten en la part expositiva d’aquesta resolució.

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

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.

1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. D’ALCALDIA NÚM. D’ALCALDIA NÚM. D’ALCALDIA NÚM. 
2245 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162245 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162245 DE DATA 28 DE JULIOL DE 20162245 DE DATA 28 DE JULIOL DE 2016    

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2245 de data 28 de juliol de 2016, que a continuación 
es transcriu: 



“DECRET NÚM. 2245/2016DECRET NÚM. 2245/2016DECRET NÚM. 2245/2016DECRET NÚM. 2245/2016    

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

Nomenament de dos agents interins de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell per suplència 
dels titulars 

FetsFetsFetsFets    

1. El 13 de juliol de 2016, l’Inspector en Cap de la Policia Local de Calafell, emet informe 
sol·licitant es procedeixi a la cobertura de tres places d’agent vacants, amb l’objectiu de 
reforçar la plantilla de la Policia Local ateses les dues comissions de serveis, i una incapacitat 
temporal de llarga durada que hi ha actualment. S’acompanya informe a l’expedient.

2. El 6 d’agost de 2015 per acord de Junta de Govern Local es van aprovar les bases que van regir 
el procés selectiu, per concurs oposició lliure, per a la selecció de 6 places d’agent interí de la 
policia local de l’Ajuntament de Calafell, integrades a l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, grup C1 de titulació.

3. El 15 de desembre de 2015, va finalitzar el procés selectiu amb el nomenament dels 6 primers 
aspirants com a agents interins de la Policia Local.

4. D’acord amb la base desena de les esmentades bases es va formar una borsa de reposició, 
formada per les persones aspirants que van superar tot el procés selectiu, però degut al 
nombre de places limitades no van ser proposades per al seu nomenament, formada per 
rigorós ordre de puntuació, les quals podrien ser proposades per al seu nomenament com a 
agents interins de la policia si es produís alguna necessitat, prèvia la corresponent revisió 
mèdica. Aquesta borsa de reposició resta oberta fins a la convocatòria d’un nou procés 
selectiu.

5. Atès que per poder cobrir la necessitat manifestada es va cridar als tres següents aspirants de la 
borsa de reposició, seguint l’ordre de puntuació obtinguda, això és: senyora J. P. M., 
senyor L. G. M. i senyor J. M. N. C., per tal que confirmessin la seva disponibilitat per 
cobrir les suplències dels titulars com a agents interins de la policia local i el compliment dels 
requisits establerts a la base segona, i dur a terme la corresponent revisió mèdica.

6. Atès que, dels aspirants cridats el senyor L. G. M. ha manifestat  que actualment es troba 
treballant en un altre municipi i renuncia a aquesta proposta, i la resta confirmen la seva 
disponibilitat a cobrir les places ofertades.

7. Vist que d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu la revisió mèdica té caràcter 
obligatori i eliminatori, sent necessari la qualificació d’apte per formar part del procediment 
selectiu.

8. El 28 de juliol de 2016, l’Institut Català d’Ergonomia i Salut a l’Empresa SL (ICESE), emet 
informes sobre les proves mèdiques preceptives realitzades pels dos aspirants amb els següents 
resultats: 

J. P. M. APTA 
J. M. N. C. APTE 



9. Vist que, en compliment de la base novena de les bases, els aspirants que han resultat APTES a
la revisió mèdica, han acreditat que compleix amb tots els requisits exigits en la base segona de
les bases.

10. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0270/2016/RH/CG, de data 14 de juliol
de 2016, que queda unit a l’expedient.

11. Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal números 0722_16 i 0723_16 de data
15 de juliol de 2016, d’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

FonamFonamFonamFonamaaaants de dretnts de dretnts de dretnts de dret    

1. Article 10.b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual disposa que són funcionaris interins els que, per
raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per l'exercici
de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents
circumstàncies, entre d’altres, la substitució transitòria dels titulars.

2. Articles 21.1.g) i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

3. Articles 286-292 i 296 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

4. Capítol III i IV 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 55.a), 64 a 76, 103 i 118 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius
s’han d’iniciar mitjançant convocatòria pública.

6. Capítol II del Decret 233/2002, de 25 setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.

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

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

9. Títols IV i V, i article 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel que fa a les retribucions
complementàries.

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

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



12. Article 20 i següents de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat
per l'any 2016.

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

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

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.

ResolResolResolResolucióucióucióució    

Per tot el que s’ha exposat, resolc: 

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. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables per 
sectors considerats prioritaris donada la facultat de cada Administració en aplicació de la seva 
potestat d’autoorganització, i ser la seguretat ciutadana que realitza la Policia local un servei 
essencial a la població.

3. Nomenar funcionari interí al senyor J. M. N. C., com a agent interí d’aquesta Policia local, 
plaça enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, 
classe: policia local, grup C2 de titulació, complement de destí 16, per a cobrir la llicència 
per malaltia de l’agent, Sr. V. G. Z., amb data d’efectes de l’1 d’agost de 2016.

4. Nomenar funcionària interina a la senyora J. P. M., com a agent interí d’aquesta Policia local, 
plaça enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, 
classe: policia local, grup C2 de titulació, complement de destí 16, per a cobrir la vacant 
per la comissió de serveis atorgada a l’agent, Sr. À. H. P., amb data d’efectes de l’1 
d’agost de 2016.

5. Informar que els seus serveis es prestaran a la unitat de proximitat, amb l’abonament del 
corresponent complement de suport.

6. Abonar les quanties d’acord amb l’actual relació de llocs de treball, i segons disposa l’Annex III 
de la Policia local, el complement de suport de 239,88 euros bruts mensuals. No obstant això, 
cal aplicar l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, que afegeix una disposició addicional, la 
setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, on es classifica, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 la categoria d’agent, i caldrà deduir de 
l’actual relació de llocs de treball, del complement específic, en còmput anual, la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1. 



7. El funcionari interí de referència haurà d'afiliar-se a la Seguretat Social, de conformitat amb el
que preveu la legislació vigent.

8. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil, de Recursos Humans, de la Intervenció i Tresoreria Municipals, així
com, a la gestoria que porta els assumptes de personal, i a la Junta de Personal i a les seccions
sindicals per al seu coneixement i als efectes escaients.”

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.

1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA 
CONTRACTADA A CÀRREC D’UNA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA MANCA DE CONTRACTADA A CÀRREC D’UNA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA MANCA DE CONTRACTADA A CÀRREC D’UNA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA MANCA DE CONTRACTADA A CÀRREC D’UNA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA MANCA DE 
LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT.LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT.LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT.LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar contractar mitjançant un 
contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora M. G. S. H., entre d’altres, a 
temps complert, des del 30 de desembre de 2015 fins el 29 de juny de 2016, ambdós inclosos, 
com a peó de neteja i manteniment dins del Programa Treball i Formació per a persones 
aturades beneficiàries de la renda mínima d’inserció, amb número d’expedient 2015/
PRMI/SPO/0026/EX02, projecte: Conservació i manteniment del patrimoni històric de 
Calafell.

2. El 27 de juliol de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta 
Corporació número 25865, la senyora M. G. S. H., reclama li siguin abonats els dies de 
vacances no gaudits durant el contracte per trobar-se en situació de baixa per Incapacitat 
Temporal (IT).

3. A la vista d’aquesta reclamació, es consulta el seu expedient comprovant que va estar de baixa 
del 5 d’abril al 29 de juny de 2016, ambdós inclosos, i que li resten per gaudir 5 dies de 
vacances. Per la qual cosa es demana a la gestoria que porta els temes de personal la revisió de 
la liquidació efectuada, donant el següent resultat: 

DESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ    

CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE    SOUSOUSOUSOU    

Part proporcional vacances (6 dies) 270,45 € 

Total brutTotal brutTotal brutTotal brut    270,45270,45270,45270,45    €€€€    

IRPF -5,41 €

Quota Obrera -17,31 €

Total netTotal netTotal netTotal net    222247474747,,,,73737373    €€€€    



4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0284/2016/RH/CG, de data 3 d’agost
de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 38 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2015, sobre el gaudiment de les vacances.

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

3. Article 15.1.a) i article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

4. Article 2 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15
del Real Decret Legislatiu 2/2015, pel que fa al contracte d’obra o servei determinat.

5. 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.

6. 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.

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

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

1. Acceptar la reclamació presentada per l’empleada, senyora M. G. S. H., amb RGE número 
25865/2016, en el sentit d’abonar la part proporcional de les vacances no gaudides i que 
ascendeix a un total de 247,73 € nets, d’acord amb la distribució que es detalla en la part 
expositiva, a abonar mitjançant transferència bancària a banda.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, 
Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria, informar al Comitè d’Empresa i a la gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DELS ODIFICACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DELS ODIFICACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DELS ODIFICACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DELS 
CONTRACTES DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTES DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTES DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTES DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA  FEM OCUPACIÓ PER ALS JOVES 2015.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar contractar mitjançant un
contracte d’obra o servei determinat d’interès social als següents treballadors, dins del



Programa Fem Ocupació per a Joves, amb número d’expedient FOJ-34-2015, amb aquest 
detall: 

- S. G. P. com  a tècnica al 75 % de jornada que realitzarà tasques de tutora, 
del 30/12/2015 a l’01/03/2017.

- V. G. G. com a tècnic al 100 % de jornada que realitzarà tasques de prospecció 
d’empreses, del 30/12/2015 al 31/08/2016 

2. El 29 de juliol de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe el qual es proposa la modificació de la data de finalització dels esmentats treballadors, 
donada la modificació del termini d’execució del programa Fem Ocupació per a Joves 2015 
per part del SOC, segons els següent detall:

- S. G. P., passa de l’01/03/2017 al 26/02/2017.
- V. G. G., passa del 31/08/2016 al 27/08/2016.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0289/2016/RH/CG, de data 4 d’agost 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per al Programa Fem Ocupació per als Joves, i s’obre la convocatòria per al
col·lectiu de persones joves de Garantia Juvenil per a l’any 2015 i de convocatòria anticipada
per al 2016.

2. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

3. 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.

4. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

5. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, pels quals es regula la
contractació de personal laboral.

6. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.

7. 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.

8. 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.

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



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

1. Modificar la data de finalització dels contractes d’obra o servei determinat d’interès social als 
següents treballadors, dins del Programa Fem Ocupació per a Joves, amb número d’expedient 
FOJ-34-2015, amb aquest detall:

- S. G. P., passa de l’01/03/2017 al 26/02/2017.
- V. G. G., passa del 31/08/2016 al 27/08/2016.

2. Donar compte d'aquesta resolució a les persones interessades, als departaments de Treball, de 
Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament. 

1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. 1.3.7. PROPOSTA DE NOMENAMENT D’INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ PROPOSTA DE NOMENAMENT D’INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ PROPOSTA DE NOMENAMENT D’INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ PROPOSTA DE NOMENAMENT D’INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT D'INFORMACIÓ 
RESERVADA OBERT PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL DE 2016, EN RESERVADA OBERT PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL DE 2016, EN RESERVADA OBERT PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL DE 2016, EN RESERVADA OBERT PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL DE 2016, EN 
EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA. EXPEDIENT IR001/16.EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA. EXPEDIENT IR001/16.EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA. EXPEDIENT IR001/16.EL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA. EXPEDIENT IR001/16.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 18 de juliol de 2016 per acord de Junta de Govern Local es va resoldre, entre d’altres 
extrems, ordenar la incoació d’un expedient d’informació reservada per tal d’identificar, si 
s’escau, la persona o persones responsables i poder determinar la certesa i abast dels fets 
ocorreguts el dia 23 de juny de 2016 en el Departament de Seguretat Ciutadana, segons es 
detalla en el propi expedient.

2. En el segon resolc s’acordava sol·licitar la col·laboració a la Direcció General d'Administració de 
Seguretat mitjançant la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, per tal 
que, amb la conformitat d’aquest, s’encarregués de les actuacions d’investigació i designés 
una persona encarregada per dur a terme la informació reservada d’aquest expedient.

3. El 4 d’agost de 2016 té entrada en el registre general d’aquesta Corporació (RGE número 
26655) escrit de la Direcció general d’Administració de Seguretat, Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, en el qual proposen al Sr. À. F. A. Sotsinspector de la 
Policia Local d’Altafulla, com a persona encarregada de la instrucció de l’esmentat expedient 
d’informació reservada.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0290/2016/RH/CG, de data 5 d’agost 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

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

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

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

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

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

1. Nomenar al senyor À. F. A., Sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, com a persona 
instructora de l’expedient d’informació reservada obert per acord de Junta de Govern Local de 
18 de juliol de 2016, expedient IR001/16, pels fets ocorreguts el dia 23 de juny de 2016, a 
les 14:45, aproximadament, en el Departament de Seguretat Ciutadana, per tal 
d’identificar, si s’escau, la persona o persones responsables i poder determinar la certesa i abast 
dels fets ocorreguts i en el seu cas, si poden ser constitutius de falta disciplinària.

2. Notificar aquest acord a la persona instructora designada, al Departament de Seguretat 
Ciutadana i al Departament de Recursos Humans, per al seu coneixement i als efectes escaients. 

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

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE  LA POLITICA AMBIENTAL A LES PLATGES DEL PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE  LA POLITICA AMBIENTAL A LES PLATGES DEL PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE  LA POLITICA AMBIENTAL A LES PLATGES DEL PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE  LA POLITICA AMBIENTAL A LES PLATGES DEL 
MUNICIPI MUNICIPI MUNICIPI MUNICIPI DE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. L’Ajuntament de Calafell té implantat a les 3 platges del municipi els Sistema de Gestió
Mediambiental ISO 1400 i EMAS III.  D’acord amb aquesta norma és necessari que l’equip de
Govern actual ratifiqui, per l’òrgan competent la Política Mediambiental aplicada a les platges .
2. S’inclou a l’expedient la Política Mediambiental que s’inspira en dos principis bàsics:



- El compliment de tota normativa mediambiental aplicable
- La millora contínua de les activitats desenvolupades amb la finalitat de protegir el medi
ambient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Norma UN-EN ISO 14.001:2004, i el Reglament EMAS III
2. Decret 2666/2015 de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local
3. Decret 2669/15 de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents d’alcalde

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

1. RATIFICAR la Política Mediambiental aplicada a la gestió de les platges de Calafell, en
compliment a  la norma UN-EN ISO 14.001:2004, i el Reglament EMAS III.

2. Notificar a la part interessada.

1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. NO HOMOLOGACIÓ DEL PAU DE L'ACTIVITAT MCB CINEMAS CALAFELL I NO HOMOLOGACIÓ DEL PAU DE L'ACTIVITAT MCB CINEMAS CALAFELL I NO HOMOLOGACIÓ DEL PAU DE L'ACTIVITAT MCB CINEMAS CALAFELL I NO HOMOLOGACIÓ DEL PAU DE L'ACTIVITAT MCB CINEMAS CALAFELL I 
REQUERIMENT AL TITULAR DE LA NECESSITAT DE SEGUIR EL TRAMIT ACTUAL D'ALTA I REQUERIMENT AL TITULAR DE LA NECESSITAT DE SEGUIR EL TRAMIT ACTUAL D'ALTA I REQUERIMENT AL TITULAR DE LA NECESSITAT DE SEGUIR EL TRAMIT ACTUAL D'ALTA I REQUERIMENT AL TITULAR DE LA NECESSITAT DE SEGUIR EL TRAMIT ACTUAL D'ALTA I 

HOMOLOGACIÓ I DE MODIFICACIÓ PER LA MILLORA DE CERTES HOMOLOGACIÓ I DE MODIFICACIÓ PER LA MILLORA DE CERTES HOMOLOGACIÓ I DE MODIFICACIÓ PER LA MILLORA DE CERTES HOMOLOGACIÓ I DE MODIFICACIÓ PER LA MILLORA DE CERTES MESURES DEL PLAMESURES DEL PLAMESURES DEL PLAMESURES DEL PLA    
D’AUTOPROTECCIÓ.D’AUTOPROTECCIÓ.D’AUTOPROTECCIÓ.D’AUTOPROTECCIÓ.    

Consta presentat al registre municipal de l’Ajuntament de Calafell, núm. 25845_2015, sol·licitud 
per donar d’alta l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL en el registre corresponent. Amb núm. 
25849_2015, sol·licitud per registre del pla d’autoprotecció i del document d’elements vulnerables. 

Per escrit de registre de sortida 10042_2015 s’insta al titular de l’activitat a que realitzi l’alta de 
l’activitat afectada a través de la forma prevista en el Decret 30/2015 d’autoprotecció, ja que no és 
escaient fer-ho a través de registres municipals ni per altres plataformes informàtiques ja que no es 
disposen de sistemes als efectes. 

Així mateix, amb número 5103_2016, sol·licita que es faci el registre del pla d’autoprotecció. 

És fonament de Dret la LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, (L4/97) i el 
DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, (D30/2015) 

L’activitat MCB CINEMAS CALAFELL, és afectada pel Decret 30/2015, d’autoprotecció, atès 
l’apartat B. f) 1 Edificis amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 
persones. 

Actualment l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL no consta al registre electrònic que l’administració 
de la Generalitat té establert (plataforma HERMES), no disposa de pla d’autoprotecció homologat. 

D’acord amb l’article 4 (D30/2015), d’obligacions dels titulars de les activitats afectades, entre 
altres, els correspon trametre al registre electrònic establert per l’Administració de la Generalitat les 



dades detallades a l’annex IV del D30/2015. També, disposar, des de l’inici de l’activitat (art. 4, 
apartat b), del pla d’autoprotecció. 

El tècnic de Protecció Civil ha presentat informe amb les valoracions següents: 

El document presentant com a pla d’autoprotecció presenta les següents circumstàncies: 

1. Pàgina 14. Estableix els tipus de risc i les accions a dur a terme. En el risc MODERAT l’acció
associada és la de fer esforços per reduir el risc. A la pagina 16 consten tres situacions de
risc moderat, a la pàgina 17 consta el risc per inundació amb una probabilitat de MOLT
ALTA segons el pla INUNCAT, si bé a la pàgina 18 es valora com a MITJA.

No consta cap mesura reductora del risc determinat MODERAT: ventada, Incendi en benzinera, 
inundacions, accident a usuaris, atracament, amenaça de bomba. 

De forma general es determinen, entre altres, els mitjans materials d’autoprotecció disponibles i en 
els mitjans humans, els sanitaris que el composarien dues persones formades en ASI com a 
correctors del risc. Per la resta de riscos es determinen mesures d’actuació: evacuació i 
confinament. No consten mesures reductores del risc o preventives. 

2. El document 4 del pla, de formació i manteniment no preveu la formació de les dues
persones formades en ASI, sí l’equip de primer auxilis en SVB i DEA.

No consta com a dotació, recursos materials per l’autoprotecció, l’existència d’un DEA, tampoc de 
farmaciola de primers auxilis, ni altre mèdic-sanitari bàsic. Si es preveu l’actuació (apartat 3.7.3. –
pag. 39-) amb farmaciola portàtil per l’equip de primer auxilis. 

3. Si bé s’estableix, d’alguna manera, que el CAP D’EMERGÈNCIES és la persona determinada
per col·laborar amb els plans superiors, és fonamental establir-ho de forma concreta, i
directa.

4. Atenent als risc d’amenaça de bomba, atracament, entre altres com aldarulls o situacions
tumultuàries seria recomanable, establir un sistema de control d’accés que permetés
discriminar en l’exercici del dret d’admissió i detectar elements susceptibles de ser
perillosos.

L’informe exposa les conclusions següents: 

1. El titular de l’activitat afectada, MCB CINEMAS CALAFELL, l’ha de donar d’alta al registre
electrònic de l’administració de la Generalitat de Catalunya i ha de presentar-hi el pla
d’autoprotecció de l’activitat. D’acord amb l’article 4.1.e) en les plataformes electròniques
previstes.

És la plataforma electrònica prevista la que la Generalitat de Catalunya disposa als efectes,
REGISTRE ELECTRÒNIC HERMES.

2. D’acord amb l’article 5 del Real Decreto 365/2009, de 20 de març, pel que s’estableixen les
condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors
automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari, es prou necessari que
l’activitat disposi de DEA.



3. D’acord amb l’annex III del Decret 30/2015, l’activitat ha de disposar de disposar de dues
persones formades amb ASI, que poden formar part de l’equip sanitari. També és necessari
que aquestes persones disposin de farmaciola equipada suficientment per atendre els riscs
sanitaris previstos per les persones formades en ASI.

4. L’activitat ha de disposar, davant d’una emergència interna i externa, de contacte
permanent amb el responsable o centre de coordinació (CECOPAL) d’àmbit municipal i
CECAT, si escau (àmbit autonòmic). El titular de l’activitat l’ha de determinar.

5. Cal millorar les mesures de control d’accés a l’interior de l’activitat, per reduir els riscs
determinats envers el públic assistent, la convivència i gaudiment de l’acte i funcionament
de l’activitat.

Presenta les següents propostes: 

1. Que es requereixi al titular de MCB CINEMAS CALAFELL perquè:

a. Segueixi els procediments d’alta i registre de l’activitat al registre de la plataforma
HERMES.

b. Realitzi les modificacions indicades a les conclusions

2. Que no s’homologui el pla d’autoprotecció de l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL, causa
dels extrems del punt anterior.

3. Que s’Informi al titular de l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL que, d’acord amb l’article 22
del Decret 30/2015, disposa de 15 dies hàbils per aportar documents, al·legacions o proves
que consideri oportuns o incorporar les modificacions derivades de l’informe tècnic.

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

1. Requerir al titular de MCB CINEMAS CALAFELL perquè:

a. Segueixi els procediments d’alta i registre de l’activitat al registre de la plataforma
HERMES.

b. Realitzi les modificacions indicades a les conclusions

2. No homologar el pla d’autoprotecció de l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL, causa dels
extrems del punt anterior.

3. Informar al titular de l’activitat MCB CINEMAS CALAFELL que, d’acord amb l’article 22 del
Decret 30/2015, disposa de 15 dies hàbils per aportar documents, al·legacions o proves
que consideri oportuns o incorporar les modificacions derivades de l’informe tècnic.

4. Notificar aquesta resolució als Departament de Protecció Civil i al Departament d’activitats,
ambdós de l’Ajuntament de Calafell.

5. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, si escau.



1111....6666....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

1111....6666....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCC////    PPPPAAAACCCCÍÍÍÍFFFFIIIICCCC    DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 

Sol·licitud de llicència de gual permanent al c/ pacífic de Segur de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 22 de juny de 2016, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número 
2016/22154, instància presentada pel senyor M. L. S., mitjançant la qual  sol·licita llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al c/ Pacífic, i que gaudiria de capacitat per 1 
plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor S. M. L., situat al c/ Pacífic mitjançant la placa de gual 
444XXXX, d’acord amb les condicions següents:  

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

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



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

1111....6666....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    IIII    DDDD''''UUUUNNNNAAAA    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    NNNNOOOOVVVVAAAA    PPPPEEEERRRR    DDDDEEEETTTTEEEERRRRIIIIOOOORRRRAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    
DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    111AAAALLLL    CCCC////    GGGGUUUUAAAATTTTEEEEMMMMAAAALLLLAAAA...       

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

Sol·licitud de contra gual i d’una placa nova de gual per deteriorament de la placa XXXX al c/ 
Guatemala. 

FFFFeeeettttssss    

1- El 27 de maig va entrar al registre d’aquest ajuntament amb el número 18804/2016 una 
instància presentada pel Sr. E. C. F. en la qual sol·licita llicència municipal de contra gual 
així com també sol·licita una placa de gual per deteriorament de la placa núm. XXXX del c/ 
Guatemala.

2- Al c/ Guatemala tenen autoritzada la placa XXXX, i figura en el padró municipal a nom 
del Sr. E. C. F..

3- Vist l’informe tècnic emès pel responsable de mobilitat sobre característiques de la seva 
ubicació sent necessari la concessió d'un contra gual donades les característiques del 
carrer.

4- Vist l’informe emès per l’inspector de Via Pública, el contra gual s’ha d’ubicar enfront del c/
Guatemala. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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



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

1- AAAApppprrrroooovvvvaaaarrrr    la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d’accés permanent, sol·licitada pel 
Sr. E. C. F. amb el núm. 444XXXX    al c/Guatemala de Segur de Calafell. Així com donar 
de baixa la placa núm. XXXX per deteriorament, la qual haurà de ser retornada en 
recollir la nova.

2- Concedir la llicència municipal de contra gual de la placa núm. XXXX al Sr. E. C. F. 
davant el garatge de la seva vivenda ubicada al c/ Guatemala i de conformitat amb l'article 
24 punts 3 I 4 de l'ordenança municipal de guals, la longitud autoritzada de la llicència 
serà igual a l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu del vehicle amb la línia de la 
façana, augmentada com a màxim un metre, a una distància de 20 cm. de la vorera i 
paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10
cm. d'amplada de color groc (segons la norma UNE 48103 referència B 502), a trams 
iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a l'autorització més de dues 
línies perpendiculars a l'anterior, situades en els extrems, d'un metre de longitud.    En cap 
cas podran modificar-se nivells a la via pública .

3- S’hauran d’abonar les corresponents taxes municipals al departament de Via pública c/ St. 
Pere, 29-31 1r de la Platja de Calafell per recollir la nova placa i entregar la placa 
deteriorada.

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

1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. PROPOSTA  SUBTITUINT LA INSTRUCTORA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DEL PROPOSTA  SUBTITUINT LA INSTRUCTORA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DEL PROPOSTA  SUBTITUINT LA INSTRUCTORA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DEL PROPOSTA  SUBTITUINT LA INSTRUCTORA DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DEL 
DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICADEPARTAMENT DE VIA PÚBLICADEPARTAMENT DE VIA PÚBLICADEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que en els expedients sancionadors del Departament de Via Pública que tot seguit es
detallen va ser nomenada com òrgan instructor la Sra. Alicia Osorio Gómez:

Exp. Núm. 4303716000140 
Exp. Núm. 4303715002543 
Exp. Núm. 4303716000269 
Exp. Núm. 4303714000896 
Exp. Núm. 4303715001536 
Exp. Núm. 4303714002261 
Exp. Núm. 4303715002357 
Exp. Núm. 4303714000794 
Exp. Núm. 4303716000120 
Exp. Núm. 4303715002350 
Exp. Núm. 4303715000042 
Exp. Núm. 4303715000535 
Exp. Núm. 4303716000842 



Exp. Núm. 4303716000841 
Exp. Núm. 4303715002546 
Exp. Núm.4303716000489  
Exp. Núm. 4303714001177 
Exp. Núm. 4303714001015 
Exp. Núm. 4303714000668 
Exp. Núm. 4303716001160 
Exp. Núm. 4303716001168 
Exp. Núm. 4303716001185  
Exp. Núm. 4303716000995  
Exp. Núm. 4303716000450 
Exp. Núm. 4303716000314 
Exp. Núm. 4303716000560 
Exp. Núm. 4303715000041 
Exp. Núm. 4303716001042 
Exp. Núm. 4303716001203 
Exp. Núm. 4303716000293 
Exp. Núm. 4303715001902  
Exp. Núm. 4303716001241 
Exp. Núm. 4303716001229  
Exp. Núm. 4303716001228  
Exp. Núm. 4303716001226  
Exp. Núm. 4303716001243 
Exp. Núm. 4303716000358 
Exp. Núm. 4303714000795 
Exp. Núm. 4303714000721 
Exp. Núm. 4303716000352 
Exp. Núm. 4303716000559 
Exp. Núm. 4303716000561 
Exp. Núm. 4303715002536 
Exp. Núm. 4303716001189 
Exp. Núm. 4303716001163 
Exp. Núm. 4303716001162 
Exp. Núm. 4303716000618  
Exp. Núm. 4303716001076 
Exp. Núm. 4303714000761 
Exp. Núm. 4303716001078  
Exp. Núm. 4303715002552 
Exp. Núm. 4303714001595 
Exp. Núm. 4303715002262 
Exp. Núm. 4303715002325 
Exp. Núm. 4303715002231  
Exp. Núm. 4303715000534 
Exp. Núm. 4303714001888 
Exp. Núm. 4303715000039 
Exp. Núm. 4303715001043 
Exp. Núm. 4303715002205  
Exp. Núm. 4303714001484 
Exp. Núm. 4303715002478   
Exp. Núm. 4303715002206   
Exp. Núm. 4303716000011 



Exp. Núm. 4303716000436 
Exp. Núm. 4303716001056 
Exp. Núm. 4303715002318 
Exp. Núm. 4303715002317 
Exp. Núm. 4303714000633 
Exp. Núm. 4303716001080 
Exp. Núm. 4303715000263 
Exp. Núm. 4303716001075 
Exp. Núm. 4303716001077  
Exp. Núm. 4303716001079  
Exp. Núm. 4303716001073  
Exp. Núm. 4303715002047 
Exp. Núm. 4303716000771 
Exp. Núm. 4303716000713 
Exp. Núm. 4303715001132 
Exp. Núm. 4303715000727 
Exp. Núm. 4303715001647 
Exp. Núm. 4303716000729 
Exp. Núm. 4303716000270  
Exp. Núm. 4303716000305 
Exp. Núm. 4303715002403 
Exp. Núm. 4303715002249 
Exp. Núm. 4303715002440 

2. Atès que la Sra. Alicia Osorio Gómez actualment es troba de baixa mèdica.

3. Atès que per poder continuar amb la instrucció dels esmentats expedients es necessari substituir
a la Sra. Osorio per un nou instructor.

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

1. 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 .

2. 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.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan José García Álvarez 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: 

1.1.1.1.---- Substituir la Sra. Alicia Osorio pel Sr. José Mª González Matheu, com a nou instructor dels 
expedients sancionadors relacionats en els antecedents d’aquest acord. 



2222....----    Donar compte d'aquest acord als interessats. 

1111....6666....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAALLLL    CCCC////    RRRROOOOMMMMAAAANNNNIIIIAAAA,,, IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    

llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Sol·licitud de baixa del contra gual davant del gual permanent amb placa XXXX situat al c/ 
Romania. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 21 de juny de 2013 es concedeix llicència de contra gual de la placa núm. XXXX situat al c/
Romania mitjançant Decret 2980/2013, segons sol·licitud presentada pel Sr. M. S. A. amb 
RGE 16581/2013.

2. El 27 de juny de 2016, va entrar en el RGE amb el núm. 22506/2016, sol·licitud presentada pel 
Sr. M. S. A. en la qual sol·licita la baixa de la llicència de contra gual font a la porta del 
garatge situat al c/ Romania amb núm. de placa XXXX.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcament.
3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.
4. Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de  Via Publica  en la Junta de Govern.

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

1111....-    Estimar la sol·licitud presentada  pel Sr. M. S. A., mitjançant la qual  sol·licita la baixa de 
llicència municipal contra gual, corresponent a la placa XXXX front a la porta del garatge situat 
al carrer Romania. Haurà de retirar la placa i tornar-la al departament de Via Pública. 

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departament de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

1111....6666....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCC////    RRRROOOOMMMMAAAANNNNÍÍÍÍ,,,    DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt 

Sol·licitud de llicència de gual permanent al c/ Romaní de Segur de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    



1. El 01 de juliol de 2016, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número 
2016/23042, instància presentada pel senyor A. S. T., mitjançant la qual  sol·licita 
llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al c/ Romaní, i que gaudiria de capacitat per 1 
plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor A. S. T., situat al c/ Romaní mitjançant la placa de 
gual 444XXXX, d’acord amb les condicions següents:  

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

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

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

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



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

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

1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    MERCATSMERCATSMERCATSMERCATS 

1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA DONAR COMPTE DE LA SITUACIÓ DE LES PARADES UTILITZADES PEL CLUB DE FUTBOL SITUACIÓ DE LES PARADES UTILITZADES PEL CLUB DE FUTBOL SITUACIÓ DE LES PARADES UTILITZADES PEL CLUB DE FUTBOL SITUACIÓ DE LES PARADES UTILITZADES PEL CLUB DE FUTBOL 
CALAFELL EN ELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL.CALAFELL EN ELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL.CALAFELL EN ELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL.CALAFELL EN ELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL.       

AQUEST ASSUMPTE QUEDA SOBRE LA TAULA 

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




