
Junta de Govern Local  ACTA NÚM: JGL2016/43

A Calafell, en data 10 d'octubre de 2016, es reuneixen els membres del/de 
la Junta de Govern Local, sota la presidència del senyor Ramon Ferré 
Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda 
Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari 
de primera convocatòria.

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

ALTRES ASSISTENTS:

Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 

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

1.- APROVACIO  ACTA

1.1. JGL2016/40 ordinari 19/09/2016

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - CONTRACTACIÓ

2.1.1. DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 277/2015 DE DATA 
19 DE JULIOL DE 2016, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA. 

Identificació de l’expedient

Donar compte Decret.

Fets

1. Vist el Decret dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona, en referència al procediment abreujat 277/2015 
interposat per Montserrat Martínez Rodríguez.

2. La part dispositiva del Decret literalment transcrit diu:

“ACUERDO: Tener por desistida a la parte recurrente M. M. R. y 
declarar la terminación de este procedimiento, sin hacer especial 
condena en costas” 



Fonaments 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 del Decret dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona, en referència al procediment abreujat
277/2015 interposat per Montserrat Martínez Rodríguez.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - INTERVENCIÓ

2.2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS. 2121/16, 2175/16, 2250/16, 
2369/16, 2399/16, 2532/16, 2635/16, 2732/16 I 2787/16, D'APROVACIÓ 
RELACIONS DE FACTURES.   

El tinent d'alcalde, en base a les atribucions que li són conferides 
d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost del 2016 art. 29 apartat 
3 ha dictat la resolució dels continguts literals següents:

"DECRET NÚM. 2016/2121

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 
300, 302 i 304 de l’Ajuntament i 34 de Patronat Turisme.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i
Urbanístics, per un import total de 74.743,72 €, segons el següent
detall:

- Relació de factures núm. 292 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 5.152,91 €.

- Relació de factures núm. 293 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 12.519,01 €.

- Relació de factures núm. 294 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 20.209,52 €.

- Relació de factures núm. 295 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 12.384,80 €.



- Relació de factures núm. 296 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 1.800,00 €.

- Relació de factures núm. 297 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 300,00 €.

- Relació de factures núm. 299 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 6.361,16 €.

- Relació de factures núm. 300 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 22,17 €.

- Relació de factures núm. 302 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.105,29 €.

- Relació de factures núm. 304 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 1.650,00 €.

- Relació de factures núm. 34 de Patronat Turisme, d’import 13.238,86
€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0716 /16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 292, 293, 294, 295, 296, 297,
299, 300, 302 i 304 de l’Ajuntament i 34 de Patronat Turisme, per un 
import total de 74.743,72 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

”DECRET NÚM. 2016/2175

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT



Aprovació relacions de factures núms. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 327 
de l’Ajuntament i 37 de Patronat Turisme.

Fets
1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 966.193,26 €, segons el següent 
detall:

- Relació de factures núm. 312 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 3.657,97 €.

- Relació de factures núm. 313 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 720.080,96 €.

- Relació de factures núm. 314 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 30.974,46 €.

- Relació de factures núm. 315 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 174.873,50 €.

- Relació de factures núm. 316 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 10.978,59 €.

- Relació de factures núm. 317 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 10.168,71 €.

- Relació de factures núm. 327 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 1.441,35 €.

- Relació de factures núm. 37 de Patronat Turisme, d’import 14.017,72
€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0749/16, sobre consignació
pressupostària.

4. Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirà a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:



1. Aprovació relacions de factures núms. 312, 313, 314, 315, 316, 317,
327 de l’Ajuntament i 37 de Patronat Turisme, per un import total de
966.193,26 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/2250

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 332, 333, 334, 335, 336 de 
l’Ajuntament i 39 de Patronat Turisme.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 108.492,06 €, segons el següent 
detall:

- Relació de factures núm. 332 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.096,50 €.

- Relació de factures núm. 333 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 49.502,41 € (s’inclouen abonaments per import total de -
8.455,95 €).

- Relació de factures núm. 334 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 39.247,65 €.

- Relació de factures núm. 335 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 16.213,92 € (s’inclouen abonaments per import
total de – 18,15 €).

- Relació de factures núm. 336 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 35,78 €.

- Relació de factures núm. 39 de Patronat Turisme, d’import 2.395,80
€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0770_16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I



per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, 
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 332, 333, 334, 335, 336 de
l’Ajuntament i 39 de Patronat Turisme, per un import total de 108.492,06
€.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/2369

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 338, 339, 340, 342, 343, 344, 346 i 
347 de l’Ajuntament i 41 de Patronat Turisme.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 107.258,42 €, segons el següent 
detall:

- Relació de factures núm. 339 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 8.624,41 €.

- Relació de factures núm. 338 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 3.345,13 €.

- Relació de factures núm. 342 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 62.367,38 €.

- Relació de factures núm. 346 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.071,30 €.

- Relació de factures núm. 340 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 4.937,18 €.

- Relació de factures núm. 343 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 5.808,18 €.

- Relació de factures núm. 347 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 600,00 €.

- Relació de factures núm. 344 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 19.545,53 € (s’inclou abonament per import
total de – 202,80 €).



- Relació de factures núm. 41 de Patronat Turisme, d’import 959,31 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0781_16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 338, 339, 340, 342, 343, 344,
346 i 347 de l’Ajuntament i 41 de Patronat Turisme, per un import total
de 107.258,42 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/2399

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
360 i 361 de l’Ajuntament i 42 i 43 de Patronat Turisme.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 124.262,19 €, segons el següent 
detall:



- Relació de factures núm. 353 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 5.939,20 €.

- Relació de factures núm. 351 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.824,84 €.

- Relació de factures núm. 354 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 18.217,59 €.

- Relació de factures núm. 355 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 56.180,12 €.

- Relació de factures núm. 356 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 25.124,87 €.

- Relació de factures núm. 361 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 1.200,00 €.

- Relació de factures núm. 357 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 14.665,35 €.

- Relació de factures núm. 358 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 70,93 €.

- Relació de factures núm. 360 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 659,00 €.

- Relació de factures núm. 42 de Patronat Turisme, d’import 180,29 €.
- Relació de factures núm. 43 de Patronat Turisme, d’import 200,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0809_16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 351, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 360 i 361 de l’Ajuntament i 42 i 43 de Patronat Turisme, per un 
import total de 124.262,19 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.



3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/2532

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 380, 381, 382, 383, 384, 362, 385, 
386, 387, 388 de l’Ajuntament i 48 de Patronat Turisme.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de                     413.856,64 €, 
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 380 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import  2.026,84 €.

- Relació de factures núm. 381 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 37.106,68 €.

- Relació de factures núm. 382 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 181.408,91 €.

- Relació de factures núm. 383 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.866,20 €.

- Relació de factures núm. 384 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 4.974,19 €.

- Relació de factures núm. 362 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 500,00 €.

- Relació de factures núm. 385 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 59.479,51 €.

- Relació de factures núm. 386 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 99.049,48 €.

- Relació de factures núm. 387 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 122,23 €.

- Relació de factures núm. 388 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 2.335,82 €.

- Relació de factures núm. 48 de Patronat Turisme, d’import 24.986,78
€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0856_16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I



per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, 
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 380, 381, 382, 383, 384, 362,
385, 386, 387, 388 de l’Ajuntament i 48 de Patronat Turisme, per un
import total de 413.856,64 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2016/2635

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 391, 392, 393, 394, 395, 396 i 397 
de l’Ajuntament.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 877..038,93 €, segons el següent 
detall:

- Relació de factures núm. 391 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 5.296,91 €.

- Relació de factures núm. 392 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 779.721,68 €.

- Relació de factures núm. 393 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.843,14 €.

- Relació de factures núm. 394 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 26.308,74 €.

- Relació de factures núm. 395 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 1.568,37 €.

- Relació de factures núm. 396 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 37.997,50 €.

- Relació de factures núm. 397 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 24.302,59 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.



3. Vist l’informe d’Intervenció núm.0863_16, sobre consignació 
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 391, 392, 393, 394, 395, 396 i
397 de l’Ajuntament, per un import total de 877..038,93 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR  DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 406, 407, 408, 409 i 411 de 
l’Ajuntament.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 136.040,97 €, segons el següent 
detall:

- Relació de factures núm. 406 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 8.452,14 €.

- Relació de factures núm. 407 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 43.615,54 €.

- Relació de factures núm. 408 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 18.330,34 €. (s’inclou abonament per
import total de – 1,22 €).



- Relació de factures núm. 409 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 63.542,95 €.

- Relació de factures núm. 411 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 2.100,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0883/16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 406, 407, 408, 409 i 411 de
l’Ajuntament, per un import total de 136.040,97 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 i 
435 de l’Ajuntament.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a
la seva aprovació per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, per un import total de 960.456,39  €, segons el següent 
detall:



- Relació de factures núm. 428 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i
Participació, d’import 471,90 €.

- Relació de factures núm. 429 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 859.972,36 €.

- Relació de factures núm. 430 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 1.362,41 €.

- Relació de factures núm. 431 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat,
d’import 79.279,09 €.

- Relació de factures núm. 432 de l’Àrea de Turisme i Via Pública,
d’import 5.205,61 €.

- Relació de factures núm. 433 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 2.661,97 €.

- Relació de factures núm. 434 de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Urbanístics, d’import 9.579,63 €.

- Relació de factures núm. 435 de l’Àrea de Qualitat de Vida i
Promoció Econòmica, d’import 1.923,22 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor
responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 906_16, sobre consignació
pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat
1, diu que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la
despesa procedirâ a conformar la factura i la registrarà en el subsistema
comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I
per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització,
comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia
2669/15 de data 22 de juny de 2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 428, 429, 430, 431, 432, 433,
434 i 435 de l’Ajuntament, per un import total de 960.456,39 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret
d’acord amb la prelació establerta en el Pla de disposició de fons de la
Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera 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. - INTERVENCIÓ i 
per unanimitat acorda:



PRIMER.- Quedar-ne assabentats.

2.2.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NORMES DE TANCAMENT DE L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI DE 2016 I D’OBERTURA DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2017.   

Amb la finalitat de regular les operacions comptables corresponents al 
tancament de l’exercici pressupostari de 2016 i obertura de l’exercici 
pressupostari de 2017, es proposa per part de la interventora acctal., 
Mireia Ayats i Escarré i de la tresorera municipal, Virgínia Morillo 
López, l’aprovació de les normes de tancament pressupostari, amb el 
següent contingut:

“Normes de tancament de l’exercici pressupostari de 2016 i d’obertura de 
l’exercici pressupostari de 2017

La proximitat de la fi de l'exercici pressupostari de l'any 2016 fa 
necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament de 
pressupost, així com d’obertura de l’exercici pressupostari de 2017, ja 
que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall 
aquestes operacions i, d'altra banda, cal establir terminis per a la 
presentació i tramitació de determinats documents comptables.

Atès el que s'ha exposat i a fi de regular amb detall aquestes operacions 
comptables de tancament de l'exercici,

ES PROPOSA:

1. Àmbit d'aplicació
Les normes que conté aquesta Ordre seran d'aplicació a l'Ajuntament de
Calafell, als organismes autònoms administratius (OAM Fundació Castell de
Calafell i Patronat de Turisme).

2. Operacions de tancament de l’exercici pressupostari de 2016

2.1. Nòmines
Les nòmines corresponents al mes de desembre i la paga extraordinària 
hauran de quedar tancades i trameses a la Intervenció municipal abans del 
dia 16 de desembre.

La paga extraordinària corresponent al mes de desembre serà satisfeta el 
dia 19 de desembre; i la nòmina corresponent al mes de desembre serà 
satisfeta el dia 29 de desembre.

Les variacions que es puguin produir en la nòmina del mes de desembre de 
2016, una vegada hagin estat pagades, es regularitzaran en la nòmina del 
mes de gener de 2017.

2.2. Comptes restringits de caixa fixa i pagaments a justificar
Els habilitats no podran operar amb els comptes restringits a partir del 
18 de novembre. Durant el període d’inoperativitat dels comptes 
restringits:



- Les factures es tramitaran pel procediment ordinari d’aprovació de
factures.

- Les dietes i locomocions del personal es tramitaran pel procediment
ordinari d’aprovació de factures i s’agilitzarà el seu pagament. Es
podran fer arribar al departament d’Intervenció fins el dia 20 de
desembre de 2016.

- Excepcionalment, quan es necessiti efectiu per atendre alguna despesa
de la que no es pugui disposar de la factura abans del pagament es
tramitarà com a pagament a justificar, pagant-se directament des de
la Tresoreria municipal. El pagament a justificar s’haurà de
sol·licitar com a màxim el 19 de desembre de 2016.

Els habilitats de cada un d’aquests comptes hauran de presentar abans del 
22 de novembre:
1.- La justificació dels pagaments a justificar i de les bestretes de 
caixa fixa.

2.- Una relació dels xecs pendents de descomptar d’aquests comptes, per 
tal de mantenir als comptes restringits els saldos necessaris per a que 
puguin ser descomptats.
Es realitzarà el traspàs de saldos dels comptes restringits el dia 23 de 
novembre.

2.3. Propostes de despesa
Per a aquelles factures que arribin l’any 2016 les àrees gestores hauran 
de tramitar propostes de despesa. S’estableix com a data límit el dia 12 
de desembre de 2016.

La data límit per emetre l’informe d’Intervenció serà el dia 15 de 
desembre de 2016.

Les propostes de despesa corresponents als capítols 1 a 4 respecte de les 
quals no s’hagi tramitat la factura corresponent no s’incorporaran a 
l’exercici següent.

Pel que fa al capítol 6, s’estudiarà cada cas individualitzadament.

2.4. Reserves de crèdit
Les propostes de despesa (RC) no s’incorporaran a l’exercici següent.

2.5. Factures
El dia 20 de desembre serà la data límit per registrar factures, perquè 
aquestes puguin ser aprovades en el darrer decret d’aprovació de factures 
del dia 29 de desembre de 2016.

2.6. Modificacions pressupostàries
No es realitzaran per part de la Intervenció municipal modificacions 
pressupostàries de transferències de crèdit per al 2016 posteriorment al 
4 de novembre.

Les modificacions pressupostàries de generacions de crèdits basades en un 
ingrés que es produeixi amb posterioritat a la data assenyalada, s’hauran 
de tramitar tan bon punt es tingui coneixement de l'ingrés.

2.7. Subvencions



Les justificacions de les subvencions atorgades el 2016, s’hauran de 
presentar abans del 30 de novembre, per procedir al seu pagament abans 
del 29 de desembre.

3. Operacions d‘obertura de l’exercici pressupostari de 2017

3.1. Obertura del pressupost
L’obertura de l’exercici pressupostari de 2017 s’efectuarà el dia 2 de 
gener de 2017.

3.2. Registre comptable de contractes i/o compromisos vigents
Durant el mes de gener, les àrees gestores trametran a la Intervenció 
municipal els documents comptables, AD, corresponents a contractes i/o 
compromisos vigents corresponents a despeses corrents, acompanyats d’una 
còpia del certificat de l’acord d’aprovació de l’adjudicació o de la 
darrera revisió de preus, a fi i efecte de que es puguin registrar 
comptablement.

3.3. Comptes restringits
Els comptes restringits corresponents a caixa fixa i pagaments a 
justificar seran oberts a mesura que es facin les sol·licituds per part 
dels departaments.”

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

PRIMER.- APROVAR les normes de tancament de l’exercici pressupostari de 
2016 i d’obertura de l’exercici pressupostari de 2017, d’acord amb el 
contingut detallat anteriorment.

SEGON.- Donar compte als Departaments d’Intervenció i Tresoreria.

2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

2.3.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ EN NÒMINA D’UN EMBARGAMENT DE 
SOU A UN TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.   

Fets

1. Vist l'escrit tramés pel Jutjat Instància 7 de Vilanova i la Geltrú,
amb domicili a la ronda Ibérica, 175 de Vilanova i la Geltrú i RGE 
núm. 32018 de data 28 de setembre de 2016, en el  que sol·liciten que 
es procedeixi a la retenció de sou del senyor  J. A. R. M., amb 
les següents dades:

Referència: Procediment d’execució procedent del mateix Jutjat 
605/2015 secció S
Deute: 252,41€ de principal + 58,18€ en concepte de costas e 
interessos.



2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al Banc
Santander , número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 i en el 
concepte de referència ha de constar 2741 0000 05 0605 15, amb 
indicació expressa del número de procediment i de l’any.  

3. Vist l’informe núm. 359, de data 30 de setembre de 2016, emès per la
directora de Recursos Humans.

Fonaments de dret

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

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

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

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

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

1. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès pel Jutjat Instància 7 de 
Vilanova i la Geltrú, amb domicili a la ronda Ibérica, 175 de Vilanova 
i la Geltrú i RGE núm. 32018 de data 28 de setembre de 2016, en el 
que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor 
J. A. R. M. per un import de 252,41€ de principal més 58,18€ en 
concepte de costas e interessos, i procedir al corresponent descompte 
en la propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, al Jutjat Primera Instància 7 de Vilanova i 
la Geltrú, al departament de tresoreria, departament d’intervenció i a 
la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens 
perjudici  de poder dirigir a l'entitat que practica l'execució, que 
resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

2.3.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA 
LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE 
LORA DEL RÍO (SEVILLA)   



Fets

1. El 20 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Lora del Río avança escrit 
via mail, amb registre de sortida núm. 3078 de la mateixa data, 
sol·licitant s’autoritzi l’adscripció en comissió de serveis durant un 
any, prorrogable per una altre de l’agent de la Policia Local de la 
nostra Corporació, senyor A. R. F. G.

2. El 4 d’octubre de 2016, l’inspector en Cap de la Policia Local emet 
informe manifestant que no hi ha cap inconvenient per poder atendre 
aquesta petició.

3. El 5 d’octubre de 2016 aquesta Corporació posa de manifest a 
l’Ajuntament de Lora del Río que no té inconvenient en autoritzar 
l’esmentada comissió de serveis.

4. El 6 d’octubre de 2016, la secretaria accidental emet informe núm. 
0363/2016/RH/AS, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Art. 301 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.

2. Art. 85.3 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.

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
(modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de juny).

4. Concretament l’art. 186, diu que la comissió de serveis pot acordar-se
en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de
llocs de treball de les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses que en depenen directament.

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

6. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.

7. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del
servei.

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

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

1. Autoritzar la comissió de serveis del senyor A. R. F. G. agent de la 
Policia Local d’aquesta Corporació, a l’Ajuntament de Lora del Río, 
per un període d’un any prorrogable tàcitament fins un màxim de dos 
anys, amb efectes del dia 17 d’octubre de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Lora del Río i, també, a 
la persona interessada per a la seva incorporació en comissió de 
serveis en aquell Ajuntament.

3. Donar compte d’aquest acord a l’Inspector en Cap de la  Policia Local, 
als departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, 
de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, així com 
a la gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a la 
Junta de Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i 
als efectes escaients. 

2.3.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA PETICIÓ D’UN AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DE NO CONTINUAR AMB LA COMISSIÓ DE 
SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU   

Fets

1. L’11 d’abril de 2016, La Junta de Govern Local va acordar autoritzar 
la comissió de serveis del senyor A. R. F. G., agent de la Policia 
Local d’aquesta Corporació, a l’Ajuntament de Cardedeu, per un 
període de sis mesos prorrogable tàcitament fins un màxim de dos 
anys, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016.

2. El 3 d’octubre de 2016, amb registre general d’entrada d’aquesta 
Corporació núm. 32.432, el senyor F. presenta escrit davant 
d’aquest Ajuntament sol·licitant no continuar amb la comissió de 
serveis a l’Ajuntament de Cardedeu.

3. El 6 d’octubre de 2016, la secretària accidental emet informe núm. 
0361/2016/RH/AS, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret



1. Art. 301 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.

2. Art. 85.3 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.

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
(modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel
qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de
règim local, entre d'altres, i que afegeix un nou paràgraf a l'article
189 del Decret 214/1990).

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

5. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.

6. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del
servei.

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. Acceptar la sol·licitud presentada pel senyor A. R. F. G., agent de 
la Policia Local d’aquesta Corporació, i, en conseqüència, 
deixar sense efectes la comissió de serveis de l’esmentat 
agent a l’Ajuntament de Cardedeu, amb efectes del dia 16 d’octubre 
de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Cardedeu i a la part 
interessada, i informar a l’Inspector en Cap de la  Policia Local, als 
departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, de 
Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com 



a la gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a la 
Junta de Personal i a les seccions sindicals, pel seu coneixement i 
als efectes escaients.

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

2.4.1. PROPOSTA ACORD CLAUSURA PARADA/ES NOU MERCAT CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

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

RL-020/2015
CLAUSURA PARADA/ES
SALMERON SCP
CAFETERIA RESTAURANT
SALMERON
CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL
PARADES PE1 i PE2 i MAGATZEMS M1, M2 i M3

Fets 

1. En data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de
restabliment de la legalitat infringida contra SALMERON  SCP,  per
tenir obert al públic les parades PE1 i PE2 i MAGATZEMS M1, M2 i M3
del Nou Mercat Municipal de Calafell sense haver fet la preceptiva
comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord  de data 20 de juny de 2016. va atorgar a
l’ interessat un termini de 10 dies per al·legacions i 20 dies per
dur a terme tots els tràmits necessaris per poder fer la
comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a la interessada el dia
27 de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret

1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.



2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la
llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència
d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el
moment de presentar la sol·licitud.

4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la
present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”

5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:



“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.

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

1.- ORDENAR a SALMERON, SCP com a titular, que procedeixi voluntària i 
immediatament la clausura de les parades PE1 i PE2 i MAGATZEMS M1, M2 i 
M3, situades al Nou Mercat Municipal de Calafell, destinades a CAFETERIA 
RESTAURANT, atès que estan obertes al públic i no han tramitat la 
preceptiva llicència d’activitat o règim de comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 
procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 
l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

 2.4.2. PROPOSTA CLAUSURA DE LES PARADES P2, P3 i P4 NOU MERCAT DE 
CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

EXPEDIENT:
TRÀMIT:
TITULAR:
ACTIVITAT:
NOM COMERCIAL:

RL-011/2015 
CLAUSURA PARADES R. 
S. LL. PEIXATERIA 
PEIXATERIA SUAU



EMPLAÇAMENT: CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES P2, P3 i P4

Fets 

1. En  data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de
restabliment de la legalitat infringida contra la peixateria amb
nom comercial PEIXATERIA SUAU,  per tenir obert al públic les
parades P2, P3 i P4 del Nou Mercat Municipal de Calafell sense
haver fet la preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord  de data 20 de juny de 2016, va atorgar a
l’ interessat al Sr. Rosendo Suau Llurba un termini de 10 dies per
al·legacions i 20 dies per dur a terme tots els tràmits necessaris
per poder fer la comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a l’interessat el dia 28
de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret

1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.

2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la
llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència



d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat 
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici 
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu 
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el 
moment de presentar la sol·licitud.

4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la
present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”

5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:

“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.

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

1.- ORDENAR al Senyor R. S. Ll. com a titular de la peixateria 
SUAU, que procedeixi voluntària i immediatament la clausura de les 
parades P2, P3 i P4, situades al Nou Mercat Municipal de Calafell, 



destinades a PEIXATERIA, atès que estan obertes al públic i no han 
tramitat la preceptiva llicència d’activitat o règim de comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 
procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 
l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

 2.4.3. PROPOSTA CLAUSURA DE LES PARADES P10, P13 i P14, MAGATZEMS M15 i 
M17 i DIPÒSITS D7 i D8   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

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

RL-016/2015
CLAUSURA PARADES
A. F. R.
VENDA DE FRUITES I VERDURES
FRUITES FABREGAT
CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL
PARADES P10, P13 I P14, MAGATZEMS M15 I M17 I DIPÒSITS 

D7 I D8

Fets 

1. En  data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de 
restabliment de la legalitat infringida contra  FRUITES FABREGAT, 
per tenir obert al públic les parades P10, P13 i P14 magatzems M15 
i M17 i dipòsits D7 i D8 del Nou Mercat Municipal de Calafell sense 
haver fet la preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord  de data 20 de juny de 2016, va atorgar a 
l’ interessat al Sr. A. F. R. un termini de 10 



dies per al·legacions i 20 dies per dur a terme tots els tràmits 
necessaris per poder fer la comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a l’interessat el dia 27
de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret

1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.

2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la
llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència
d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el
moment de presentar la sol·licitud.

4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la



present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció 
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”

5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:

“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.

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

1.- ORDENAR al Senyor A. F. R. com a titular de FRUITES FABREGAT, que 

procedeixi voluntària i immediatament la clausura de les parades P10, 
P13 i P14, magatzaems M15 i M17 i dipòsits D7 i D8 situades al Nou 
Mercat Municipal de Calafell, destinades a VENDA DE FRUITES I 
VERDURES, atès que estan obertes al públic i no han tramitat la 
preceptiva llicència d’activitat o règim de comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 

procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 
l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 



mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

2.4.4. PROPOSTA CLAUSURA DE LES PARADES P23 I P24, MAGATZEM M16 I DIPÒSIT 
D15   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

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

RL-010/2015
CLAUSURA PARADES
SOLÉ SERVEIS 2013, SL
VENDA DE FRUITES I VERDURES
FRUITES I VERDURES SOLÉ
CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL
PARADES P23 I P24, MAGATZEM M16 I DIPÒSIT D 15

Fets 

1. En data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de
restabliment de la legalitat infringida SOLÉ SERVEIS 2013, SL  per
tenir obert al públic les parades P23 i P24, magatzem M16 i
dipòsit D15  del Nou Mercat Municipal de Calafell sense haver fet
la preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord  de data 20 de juny de 2016. va atorgar a
l’ interessat un termini de 10 dies per al·legacions i 20 dies per
dur a terme tots els tràmits necessaris per poder fer la
comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a la interessada el dia
28 de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret



1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.

2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la
llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència
d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el
moment de presentar la sol·licitud.

4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la
present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”



5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:

“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.

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

1.- ORDENAR a SOLÉ SERVEIS 2013, SL com a titular, que procedeixi 
voluntària i immediatament la clausura de les parades P23 i P24, magatzem 
M16 i dipòsit D15 situades al Nou Mercat Municipal de Calafell, 
destinades a venda de FRUITES I VERDURES, atès que estan obertes al 
públic i no han tramitat la preceptiva llicència d’activitat o règim de 
comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 
procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 
l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

 2.4.5. PROPOSTA ACORD CLAUSURA DE LES PARADES P17, P18 I P20, MAGATZEMS 
M20, M21 I M22 I DIPÒSITS D11, D12 I D16 NOU MERCAT CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT



EXPEDIENT: RL-017/2015
NÚM. EXP: 4309/2016
TRÀMIT: CLAUSURA PARADES
TITULAR: BON TALL SCP
ACTIVITAT: CARNISSERIA I XARCUTERIA
NOM COMERCIAL: BON TALL
EMPLAÇAMENT: CARRER SANT PERE, 43

MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL
PARADES P17, P18 I P20, MAGATZEMS M20, M21, M22 I 
DIPÒSITS D11, D12 I D16

Fets 

1. En data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de
restabliment de la legalitat infringida contra BON TALL SCP,  per
tenir obert al públic les parades P17, P18 I P20, magatzems M20,
M21 I M22 i dipòsits D11, D12 I D16 del Nou Mercat Municipal de
Calafell sense haver fet la preceptiva comunicació prèvia de
l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord  de data 20 de juny de 2016. va atorgar a
l’ interessat un termini de 10 dies per al·legacions i 20 dies per
dur a terme tots els tràmits necessaris per poder fer la
comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a la interessada el dia
27 de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret

1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.

2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la



llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de 
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la 
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència
d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el
moment de presentar la sol·licitud.

4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la
present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”

5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:

“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.



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

1.- ORDENAR a BON TALL, SCP com a titular, que procedeixi voluntària i 
immediatament la clausura de les parades P17, P18 I P20, magatzems M20, 
M21 I M22 i dipòsits D11, D12 I D16 situades al Nou Mercat Municipal de 
Calafell, destinades a CARNISSERIA I XACUTERIA, atès que estan obertes al 
públic i no han tramitat la preceptiva llicència d’activitat o règim de 
comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 
procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 
l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

 2.4.6. PROPOSTA ACORD CLAUSURA DE LES PARADES PE5 I PE6 NOU MERCAT 
CALAFELL   

DENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

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

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

Fets 



1. En data 20 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Calafell es va iniciar expedient de
restabliment de la legalitat infringida contra el Sr. Xavier Solé
Costa,  per tenir obert al públic les parades PE5 i PE6 del Nou
Mercat Municipal de Calafell sense haver fet la preceptiva
comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que l’esmentat acord de data 20 de juny de 2016. va atorgar a
l’ interessat un termini de 10 dies per al·legacions i 20 dies per
dur a terme tots els tràmits necessaris per poder fer la
comunicació prèvia de l’activitat.

3. Vist que l’esmentat acord va ser notificat a la interessada el dia
27 de juny de 2016, segons consta a l’expedient, i que han
transcorregut amb escreix els terminis atorgats sense que hagi
presentat cap escrit d’al·legacions ni règim de comunicació en
relació a l’activitat.

Fonaments de dret

1. La Clàusula Segona del contracte de concessió del lloc/s del venda
del Nou Mercat de Calafell es disposa que la duració de la
concessió administrativa està subjecte a la llicència municipal,
d’acord amb el que preveu la Clàusula 13 i l’Annex 5 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per la licitar les concessions
d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal de Calafell.

2. La Clàusula 13 de les Clàusules Administratives Generals per la
licitar les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat
Municipal de Calafell va preveure que poder concorre a
l’adjudicació els licitadors havien de presentar en el Sobre Núm. 2
el Projecte de condicionament de les parades que haurà de complir
tots els requisits legals que siguin escaient per obtenir la
llicència municipals de l’activitat mitjançant el règim de
comunicació de l’annex 3 de la Llei, per tal de tramitar la
corresponent llicència municipal d’activitat.

3. L’Annex 5 de  les Clàusules Administratives Generals per la licitar
les concessions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat Municipal
de Calafell, en el seu apartat primer, preveu que el/la titular del
lloc o espai de venda, si escau, haurà de sol·licitar les
llicències municipals d’obres, d’activitats i la llicència
d’autorització sanitària necessàries per desenvolupar l’activitat
comercial a que es destini aquest espai de venda, sense perjudici
de que pugui estar o no exempta de liquidar qualsevol tribut o preu
públic que al respecte estableixin les Ordenances Fiscals en el
moment de presentar la sol·licitud.



4. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció
del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les
activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental,
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la
present Llei. Aquest procediment és independent de la instrucció
de l’expedient sancionador que correspongui.

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de
constatar-se que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc
d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan competent pot
acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera
immediata, tenint en compte que té que confirmar-se o aixecar-se
aquesta mesura cautelar una vegada escoltada la persona titular
de l’activitat.”

5. D’acord amb l’article 79.3 de la de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, que
disposa:

“L’aplicació del règim sancionador es independent del tancament de 
l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat a 
l’article 65”.

6. En virtut de les atribucions que em són conferides pel Decret
d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny de 2015.

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

1.- ORDENAR al Sr. X. S. C. com a titular, que procedeixi 

voluntària i immediatament la clausura de les parades PE5 i PE6 al Nou 
Mercat Municipal de Calafell, destinades a CELLER GOURMET – GRANJA, atès 
que estan obertes al públic i no han tramitat la preceptiva llicència 
d’activitat o règim de comunicació.

2.- ADVERTIR expressament a la/als interessada/ts que han cas de no 

procedir voluntàriament a la clausura de l’activitat, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa pels mitjans legalment establerts, com 



l’execució subsidiària, a càrrec de la interessada, o la imposició de 
multes coercitives amb una quantia màxima de 3.000.- euros i amb un màxim 
de tres multes consecutives, d’acord amb el que disposa l’article 88 de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats.

La present mesura de clausura de l’activitat manca de caràcter 
sancionador, segons l’article 79.3 de l’esmentada Llei 20/2009, i es 
mantindrà fins la concessió de l’oportuna autorització, llicència o 
comunicació prèvia exigible.

3.- NOTIFICAR la present resolució a la/a les part/s interessada/es i a 
CEMSA.

 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - SERVEIS SOCIALS

2.5.1. SOL•LICITAR L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS 
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A LA CANCEL•LACIÓ DE DEUTES 
PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I 
UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE PROBRESA ENERGÈTICA   

Fets

1. El 18 de juliol de 2016 l’Agència Catalana del Consum i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies van signar un
conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats
locals, en relació a les actuacions dels seus serveis bàsics
d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de pobresa energètica amb
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya.

2. Els Ens Locals de Catalunya que disposin de Serveis Bàsics
d’Atenció Social poden demanar adherir-se a l’esmentat conveni
mitjançant la signatura i presentació de la sol·licitud d’adhesió.

3. L’objecte del conveni és establir un marc de relacions entre
l’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, que ha d’orientar els vincles
i les obligacions que estableix aquest conveni marc per a l’ACC i
les entitats que s’hi adhereixin, per tal d’afavorir el destí de
recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar
pels ens locals adherits, una aportació, finalista, procedent de
l’Agència Catalana de Consum.



4. Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa
efectuada pels ens locals durant l’any 2015 i el pagament del deute
pendent de l’any 2015 de les persones i famílies en situació de
risc d’exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de
subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans
del 10 d’octubre de 2016.

5. La finalitat de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum és la
cancel·lació del deute generat i no prescrit de les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial
degudament acreditada pels serveis socials bàsics.

6. L’objecte d’aquest conveni inclou les competències locals pròpies
dels Ajuntaments i Consells Comarcals que s’hi adhereixin.

7. Aquest sol·licitud d’adhesió s’ha de formalitzar i presentar per
l’alcalde , juntament amb el certificat del Secretari-Interventor.

8. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15
d’octubre del 2016.

9. L’esmentat conveni no admet pròrroga i és vigent, llevat de
resolució anticipada, fins al 31 de desembre de 2016.  No obstant
això, la pèrdua de vigència no afectarà les actuacions no
finalitzades de justificació d’actuacions.

10. Aquest conveni s’ha publicat al DOGC en data 28 de juliol de
2016.

Fonaments de dret

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic, regint-se
per a la seva interpretació i desenvolupament per les seves pròpies
clàusules i, supletòriament, pel previst a l’ordenament jurídic
administratiu.

2. Aquest conveni no comporta ni deriva cap dret econòmic per a les
entitats municipalistes signants d’aquest conveni.

3. Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest
conveni han de ser resoltes per les parts i, en el seu cas, en el
si de la Comissió de control i seguiment prevista en aquest
conveni.
Les incidències que s’hagin de resoldre via judicial restaran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa i,
específicament, als jutjats i tribunals amb seu a Barcelona.

4. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a
conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest
acord, correspon a l’ens executor material de les actuacions.



PRIMER.-  Sol·licitar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus 
serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes 
per subministrament bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i 
unitats familiars en situació de pobresa energètica signat el 18 de 
juliol de 2016 entre l’Agència Catalana del Consum i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies amb l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

SEGON.- Publicar d’adhesió a aquest conveni a la web de l’Ajuntament de 
Calafell donat que el conveni ja ha estat publicat al DOGC.

TERCER.- Comunicar l’adhesió a aquest conveni marc a la Direcció General 
d’Administració Local.

CONVENI MARC D’ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, 
EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL 
DESTINADES A LA CANCEL·LACIÓ DE  DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
D’AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ 
DE POBRESA ENERGÈTICA

Barcelona, 18 de juliol de 2016

REUNITS

D’una part

L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, representada per l’Honorable Senyor Jordi 
Baiget i Cantons, en la seva condició de president de l’entitat pública, 
en tant que conseller del Departament d’Empresa i Coneixement, que és el 
competent en matèria de consum, d’acord amb el previst a l’article 5 de 
la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’entitat pública, i

El DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, representat per la 
seva consellera, l’Honorable Senyora Dolors Bassa i Coll.

Els nomenaments d’ambdós consellers es va produir mitjançant el Decret 
3/2016, de 13 de gener, pel  qual es nomenen el vicepresident del 
Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC número 7037).

I de l’altra,

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, representada pel Senyor 
Miquel Buch i Moya en la seva condició de President de l’Entitat segons 
nomenament de la XVII Assemblea de l’ACM, celebrada a Lleida el dia 15 
d’octubre de 2015, i amb poders per a la signatura del Conveni, segons 
els Estatuts i,



La FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, representada pel Senyor Josep 
Félix Ballesteros Casanova, en la seva condició de Vicepresident de 
l’Entitat, i amb poders suficient per a la signatura del conveni, 
d’acord amb la  Resolució del President,  de 15 de juliol de 2.016.

Les parts, mitjançant els seus respectius representants, es reconeixen 
mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest 
conveni marc i declaren haver portat a terme els tràmits oportuns per a 
la seva subscripció. I,

EXPOSEN

I. El Parlament de Catalunya afronta l’emergència social existent a
l’àmbit de la pobresa energètica entesa, a efectes d’aquest conveni,
com la dificultat de les persones físiques i les unitats familiars
per fer front al pagament de les factures o els rebuts dels
subministraments bàsics d’electricitat, de gas i d’aigua potable i,
a l’efecte, ha adoptat diferents iniciatives legals i ha instat a
les diferents administracions públiques de Catalunya perquè adoptin
mesures reals tendents a pal·liar-la. Entre aquestes iniciatives
destaquen la millora del Codi de Consum de Catalunya, mitjançant la
Llei 20/2014, de 29 de desembre, per protegir les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica i la Llei 24/2015 de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.

Les relacions entre les administracions públiques catalanes es 
regeixen pel previst al Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment. D’acord amb l’article 107 de la 
llei esmentada, la col·laboració i la cooperació són dos dels 
principis bàsics de les relacions entre les administracions 
públiques, les entitats i els organismes vinculats o dependents.

II. L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat
de Catalunya que, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24
de desembre, té assignades totes les competències que en matèria de
consum corresponen a la Generalitat, en virtut de la Constitució
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia, i que exerceix les funcions
assignades amb subjecció a l’ordenament jurídic, especialment, al
previst a la llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació, al Codi de
Consum de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de
juliol, i a les normes aprovades en el seu desenvolupament.

Entre les funcions de l’Agència Catalana del Consum hi ha la de 
relacionar-se i cooperar amb les administracions públiques amb la 
finalitat d’avançar en la millora dels drets i la protecció dels 
consumidors i usuaris.



III. L’Agència Catalana del Consum disposa en el seu pressupost d’una
partida econòmica destinada a l’atenció solidària de persones i
unitats familiars residents a Catalunya en situació de pobresa
energètica i risc d’exclusió residencial per impagaments de rebuts i
factures per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, i
considera que la forma més eficient i eficaç de fer arribar els
imports econòmics a les persones i unitats familiars necessitades,
és en col·laboració i cooperació amb els consells comarcals i els
municipis de Catalunya que disposen d’estructures administratives
apropiades de serveis bàsics d’atenció social i que prestin aquesta
atenció especialitzada.

IV. La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de la
Generalitat de Catalunya, fa referència, entre altres extrems, al
sistema i la finalitat dels serveis socials, als objectius de les
polítiques de serveis socials, als principis rectors del sistema
públic dels serveis socials o a les situacions amb necessitat
d’atenció especial. La mateixa llei defineix els Serveis bàsics
d’Atenció Social com el primer nivell del sistema públic de serveis
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits
familiars i social.

V. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té una línia de
suport als ens locals en concepte d’ajuts d’urgència destinats als
ens locals via el Contracte programa que el Departament signa amb
tots els ajuntaments i consells comarcals , titulars de les àrees
bàsiques de serveis socials en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Així
mateix, també estableix convocatòries especials d’ajuts a les
entitats socials per atendre situacions de vulnerabilitat de les
famílies, amb cobertura, entre d’altres necessitats bàsiques, les
pròpies de la pobresa energètica de les llars.

VI. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, atribueix a les entitats locals
competències pròpies, entre altres, en l’ordenació i prestació de
serveis bàsics a la comunitat i en la regulació i la prestació de
serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics
d’assistència primària i de foment de les polítiques d’acolliment
(article 84.1) i assenyala que el municipi  és l’ens local bàsic de
l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de
participació de la comunitat local en els afers públics (article
86.1).

Les entitats locals que s’adhereixen en aquest conveni, mitjançant
la presentació de sol·licituds, han d’haver assumit aquestes
competències i, a l’efecte, han de disposar d’un sistema propi i
públic de serveis socials per a la prestació dels bàsics previstos a
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, abans esmentada, i han de destinar
recursos econòmics propis per a l’atenció específica de persones
físiques i unitats familiars residents al seu respectiu territori
que es troben en la situació de pobresa energètica i exclusió
residencial prevista en aquest conveni.



En aquest context, i amb l’exclusiva finalitat de l’atenció 
solidària que s’hi recull, les parts, amb la representació que 
actuen, subscriuen un conveni d’adhesió, col·laboració i cooperació 
que es regeix per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

1. L’objecte del conveni és establir un marc de relacions entre
l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, que ha d’orientar els vincles i
les obligacions que estableix aquest conveni marc per a l’ACC i les
entitats que s’hi adhereixin, per tal d’afavorir el destí de
recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar
pels ens locals adherits, una aportació, finalista, procedent de
l’Agència Catalana del Consum.

2. Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa
efectuada pels ens locals durant l’any 2015 i, al pagament del
deute pendent de l’any 2.015 de les persones i famílies en situació
de risc d’exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de
subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals  abans
del 10 d’octubre del 2.016.

3. La finalitat de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum és la
cancel·lació del deute generat i no prescrit de les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial
degudament acreditada pels serveis socials basics, a què es refereix
l’apartat anterior.

4. L’objecte d’aquest conveni inclou les competències locals pròpies
dels Ajuntaments i Consells Comarcals que s’hi adhereixin.

Segona. Destinataris de l’Aportació

1. L’Agència Catalana del Consum ha de distribuir la seva aportació a
les entitats locals adherides en aquest conveni, que disposin
d’unitats gestores de Serveis bàsics d’Atenció Social, donant
compliment a la clàusula 1.2, per a la cancel·lació del deute del
subministrament de serveis bàsics de les persones físiques i unitats
familiars, residents en el seu territori municipal, en situació de
risc d’exclusió residencial d’acord amb l’article 5.10 i 6 de la
llei 24/2015, de 29 de juliol.

2. La gestió de l’aportació procedent de l’Agència Catalana del Consum
correspon a l’òrgan administratiu local responsable de dur a terme
les funcions pròpies dels Serveis bàsics d’Atenció Social, que



haurà d’acreditar que l’aportació s’ha destinat a fer el pagament i 
el reemborsament de la despesa realitzada en els termes esmentats 
en l’apartat anterior.

Tercera. Sol·licitud d’adhesió

1. Els Ens Locals de Catalunya, que conforme les clàusules anteriors
disposin de Serveis bàsics d’Atenció Social, poden demanar adherir-
se en aquest conveni, mitjançant la signatura i presentació de la
sol·licitud d’adhesió, que s’adjunta a l’Annex.

2. El Consell Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tots els
municipis inclosos en les seves  àrees bàsiques de serveis socials.
El Consell Comarcal adjuntarà la relació de municipis que han
efectuat la sol·licitud, en document adjunt.

3. L’esmentada sol·licitud d’adhesió s’ha de formalitzar i presentar
per l’alcalde o president de la corporació local interessada,
juntament amb el certificat del secretari –Interventor a què es
refereix la clàusula 4.2, a l’Agencia Catalana del Consum,
degudament registrada en qualsevol registre públic. El termini per
a la presentació de la sol·licitud començarà a comptar des del dia
següent de la publicació d’aquest conveni al DOGC i finalitzarà el
15 d’octubre del 2016.

4. L’import màxim a atorgar per l’Agencia Catalana del Consum es fixa
en 300.000 € per cada ens local, llevat que, la suma total de
sol·licituds no superi la dotació pressupostària inicial fixada en
la clàusula
4.1. En cas de superar aquest import, caldrà l’autorització pertinent

del Govern.

Quarta. Finançament

1. L’import que l’Agència Catalana del Consum destinarà per a la
finalitat prevista en aquest conveni és de 3.853.335,80€ i anirà a
càrrec de la partida pressupostària D/460.0019.00/4610/NF15,
relativa al Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica.
Corporacions locals, del pressupost de l’Agència Catalana del
Consum.

2. L’Agencia Catalana del Consum distribuirà l’aportació consignada a
la partida esmentada a  l’apartat anterior, als ajuntaments i
consells comarcals adherits, per a reemborsar la despesa següent:

- Les aportacions efectuades per les entitats locals,
durant l’any 2015, pel pagament de les factures de
subministrament de serveis bàsics de les persones i
unitats familiars, en situació de risc d’exclusió



residencial, degudament acreditats pels Serveis bàsics 
d’Atenció Social.

- Pel deute pendent i no satisfet de l’any 2.015 i,
abonat per l’ens local abans del 10 d’octubre del
2.016, referides al pagament de les factures de
subministrament de serveis bàsics de les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial, degudament acreditats pels Serveis bàsics
d’Atenció Social.

En la determinació de la quantitat subvencionable, només es 
tindran en compte els fons propis aportats pels ajuntaments i/o 
Consells Comarcals. Les quanties atorgades als ens locals, per 
altres administracions  públiques  o  entitats  privades,  per  
sufragar  les  despeses  de subministraments bàsics, no es 
computaran a efectes del càlcul de l’import a atorgar per 
l’Agència Catalana del Consum.

En la sol·licitud d’adhesió dels ens locals s’hauran d’especificar 
les ajudes que ha rebut el municipi per part d’altres 
administracions públiques i/o entitats privades per fer front a la 
pobresa energètica, així com el nombre de persones del municipi o 
comarca en situació de risc d’exclusió residencial que han sigut 
beneficiaris durant l’any 2015.

La despesa realitzada per les entitats locals esmentada en 
l’apartat anterior, s’acreditarà mitjançant certificat del 
Secretari-Interventor Local en el moment de la presentació de la 
sol·licitud d’adhesió (s’adjunta model de certificat).

En el cas que l’import total de la despesa efectuada i 
sol·licitada pels ens locals excedeixi de l’import disponible per 
l’ACC, aquesta, mitjançant el seu Servei d’Administració, 
efectuarà una distribució dels fons disponibles de manera 
proporcional al total de recursos respecte a la despesa efectuada  
per cadascun dels ens locals adherits, d’acord amb la fórmula 
següent:

A= B*C/D

A= Quantitat a percebre

B= Quantitat 
sol·licitada per 
l’ens local C= Import 
total disponible

D= Import total sol·licitat pels ens locals



L’Agència Catalana del Consum dictarà la resolució d’adjudicació 
en el termini d’un mes a partir de la data de finalització de 
presentació de sol·licituds i del certificat del Secretari-
Interventor Local, i tramitarà els documents comptables de 
pagament en un màxim de 15 dies, per tal de fer el pagament 
efectiu dins del present exercici pressupostari.

La despesa realitzada pel pagament del deute pendent i no satisfet 
l’any 2.015 per part dels ens locals s’ha d’abonar  abans del 10 
d’octubre del 2.016.

3. L’import de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum s’ha de
transferir al compte corrent que s’indiqui per l’entitat local en
la sol·licitud d’adhesió.

4. L’Agència Catalana de Consum, d’acord amb les certificacions
esmentades en el punt 2, ha de regularitzar els imports econòmics
derivats de l’aplicació d’aquest conveni.

5. Els òrgans de control econòmic de la Generalitat de Catalunya
poden recavar la informació oportuna a fi i efecte de verificar el
correcte ús i destí dels fons lliurats a favor dels ens locals i,
si escau, sol·licitar la devolució de les quanties atorgades per
part de l’Agència Catalana de Consum.

Cinquena. Obligacions comunes

1. Les parts i les entitats locals adherides es comprometen a actuar
de manera coordinada, eficaç, eficient, transparent i documentada
en el desenvolupament de les actuacions i el compliment
d’obligacions derivades d’aquest conveni.

2. Les parts i les entitats locals adherides han de facilitar el bon
fi d’aquest conveni, col·laborant i cooperant amb tot allò que
sigui útil i necessari per a la seva correcta execució.

Sisena. Compromisos de les entitats locals

Les entitats locals adherides, en tant que gestores de l’aportació de 
l’ACC, assumeixen els compromisos específics previstos en aquest 
conveni i, a més a més, han de:

1. Documentar les actuacions d’assignació incorporant els informes
que resultin exigibles i posant aquesta informació i documentació
a disposició de l’òrgan atorgant quan en sigui requerida per la



Intervenció General, la Sindicatura de Comptes i els altres òrgans 
de control competents.

2. Informar les unitats administratives afectades sobre l’abast i les
obligacions derivades d’aquest conveni.

3. Requerir i traslladar a l’ACC, d’acord amb el previst a la
clàusula quarta, punt segon, d’aquest conveni, els certificats de
les intervencions de les entitats locals acreditatius del destí de
les aportacions, de l’import i del nombre de beneficiaris.

Setena. Compromisos de l’Agència Catalana del Consum

L’Agència Catalana del Consum assumeix els objectius específics 
previstos en aquest conveni i, a més a més, ha de:

1. Fer el seguiment i controlar el destí de l’aportació a la finalitat
pròpia.

2. Comprovar i verificar la informació i la documentació rebuda.

3. Tramitar la publicació al DOGC d’aquest conveni marc.

4. Fer el seguiment estadístic de les actuacions i facilitar la
publicitat d’aquella informació que resulti procedent i pertinent.

5. Coordinar les actuacions de comprovació i verificació del destí
final de les aportacions que ha concedit.

Vuitena. Control i seguiment

1. Les parts i les entitats locals adherides han de constituir una
Comissió de Seguiment i Control específica per a la interpretació,
valoració i seguiment del conveni, així com per solucionar els
conflictes o les incidències que se’n derivin i per decidir la
forma de finalitzar les actuacions en curs en cas de resolució
anticipada del conveni.

2. Aquesta comissió es regeix per les normes internes que pugui
acordar i, en allò que resulti compatible, pel règim previst per
als òrgans col·legiats al capítol II del Títol I de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

3. En la composició d’aquesta comissió el nombre de representants de
l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers



Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i Federació de Municipis de Catalunya, ha de ser paritari i no 
superior a un total de vuit membres.

Novena. Vigència

El conveni no admet pròrroga i és vigent, llevat de resolució 
anticipada, fins al 31 de desembre de 2016. No obstant això, la pèrdua 
de vigència no afectarà les actuacions no finalitzades de justificació 
d’actuacions.

Desena. Extinció

El conveni es pot extingir per finalització del termini de vigència en 
els termes indicats a la clàusula  novena i, a més a més, per les 
causes següents:

1. El compliment de l’objectiu.

2. L’incompliment, per qualsevol de les parts, dels compromisos
assumits.

3. L’acord mutu de les parts formalitzat per escrit.

4. Qualsevulla altra causa prevista legalment.

En cas de resolució anticipada del conveni per part dels ens locals, 
una vegada s’hagi atorgat i rebut la corresponent aportació per part 
de l’ACC, aquests hauran de reintegrar l’import íntegre percebut a la 
tresoreria de l’Agència.

Onzena. Protecció de dades

Les parts es comprometen al compliment de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, actualment configurada per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament en relació amb les dades 
personals a les quals tinguin accés durant la vigència del conveni.

Dotzena. Règim jurídic i jurisdicció

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l'àmbit
d'aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic, regint-se
per a la seva interpretació i desenvolupament per les seves pròpies
clàusules i, supletòriament, pel previst a l'ordenament jurídic
administratiu.



2. Aquest conveni no comporta ni deriva cap dret econòmic per a les
entitats municipalistes signants d’aquest conveni.

3. Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest
conveni han de ser resoltes per les parts i, en el seu cas, en el si
de la Comissió de control i seguiment prevista en aquest conveni.

Les incidències que s’hagin de resoldre en via judicial restaran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa i,
específicament, als jutjats i tribunals amb seu a Barcelona.

4. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a
conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquests
acords, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

5. En aquest conveni d’adhesió, es poden acollir tots els ens locals,
Ajuntaments i Consells Comarcals que disposin d’òrgans gestors de
Serveis bàsics d’Atenció Social en el territori de Catalunya.

Tretzena. Publicitat i difusió

El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un 
termini màxim de 15 dies hàbils des de la signatura.

S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el 
que preveu la Llei 19/2014, de 29  de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.

Agència Catalana del Consum Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies

Associació Catalana de Municipis Federació de 
Municipis de Catalunya i Comarques

ANNEX

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

L’Ajuntament  de.............................  representat  per  
...........................................  en  la  seva  condició 
de..................................d’acord amb 
........................................................... 

DECLARO:



Que Ajuntament de................................ ha acordat, en sessió 
de data....................sol·licitar l’adhesió al Conveni marc de 
col·laboració amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus 
Serveis bàsics d’Atenció Social, subscrit el.........de juliol de 2016 
entre l’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa 
realitzada durant l’any 2015 i per obligacions contretes durant aquell 
any i pagades abans del 10 d’octubre del 2016, referides a la 
cancel·lació del  deute de subministraments de serveis bàsics, de les 
companyies subministradores, de les persones en situació de risc 
d’exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, degudament acreditats  pels Serveis bàsics d’Atenció 
Social.

MANIFESTO:

La voluntat de l’Ajuntament de ............................., del qual 
sóc representant, d’adherir-se expressament a totes i cadascuna de les 
clàusules del conveni marc, assumir-ne les obligacions derivades amb 
subjecció a totes les clàusules.

D’acord amb la clàusula 4.2 del conveni esmentat, la despesa total 
realitzada amb fons propis per l’Ajuntament, abans del 10 d’octubre del 
2016, corresponent al pagament de factures de  subministrament de 
serveis bàsics de l’any 2015 és de......................€

S’adjunta certificat del Secretari/a – Interventor/a

D’acord amb la clàusula 4.4 del conveni, s’adjunta certificat de dades 
bancàries de (l’entitat local), al qual s’han d‘efectuar les 
corresponents aportacions per part de l’Agència Catalana del Consum.

Que el municipi ha efectuat també durant l’any 2015, el pagament de 
factures de subministraments de serveis bàsics de les persones en 
situació en risc d’exclusió residencial degudament acreditades pels 
Serveis bàsics d’Atenció Social, amb càrrec amb els fons i imports 
següents :

- Fons d’altres administracions, la quantitat de
.......................€

- Fons d’entitats privades, la quantitat 
de................................. ..€



El nombre total de persones o unitats familiars amb risc d’exclusió 
residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d’Atenció 
Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent 
a l’any 2015, ha sigut de.......................

SOL·LICITO:

Accepteu l’adhesió de l’entitat local que represento al Conveni marc 
d’adhesió d’entitats locals per al reemborsament de la despesa realitzada 
i pagada durant l’any 2015 i,  pel deute pendent i no satisfet  de l’any 
2015 i, abonat abans del 10 d’octubre del 2016, amb fons propis de 
l’entitat, corresponent a la cancel·lació del deute, de subministraments 
de serveis bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica i risc d’exclusió 
residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d’Atenció Social.

......................, ...... de......de 2016

L’Alcalde/essa

Directora de l’Agència Catalana de Consum

ANNEX

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

El Consell Comarcal de............................. representat per 
........................................... en la seva    condició de 
..................................d’acord amb 
........................................................... 

DECLARO:

Que el Consell Comarcal de................................ ha acordat, 
en sessió de data....................sol·licitar l’adhesió al Conveni 
marc de col·laboració amb entitats locals relacionades amb actuacions 
dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social, subscrit el.........de juliol 
de 2016 entre l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, destinades al reemborsament de la 
despesa realitzada durant l’any 2015 i per obligacions contretes durant 
aquell any i pagades abans del 10 d’octubre del 2016, amb fons propis de 
l’entitat, referides a la cancel·lació del deute de subministraments de 
serveis basics, de les companyies subministradores, de les persones en 



situació de risc d’exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, degudament acreditats pels Serveis 
bàsics d’Atenció Social.

MANIFESTO:

La voluntat del Consell Comarcal de ............................., del 
qual sóc representant, d’adherir-se expressament a totes i cadascuna de 
les clàusules del conveni marc, assumir-ne les obligacions derivades amb 
subjecció a totes les clàusules.

D’acord amb la clàusula 4.2 del conveni esmentat, la despesa total 
realitzada amb fons propis pel Consell Comarcal i pels municipis que 
l’integren abans del 10 d’octubre del 2016, corresponent al pagament de 
factures de subministrament de serveis basics de l’any 2015 és 
de......................€.

S’adjunta certificat del Secretari-Interventor.

D’acord amb la clàusula 3.2 del conveni, s’especifica la relació de 
municipis inclosos en les àrees bàsiques de serveis socials de la nostra 
comarca, amb detall de la despesa realitzada durant l’any 2015 i, pel 
deute pendent i no satisfet de l’any 2015 i, abonat abans del 10 
d’octubre del 2016, referides a la finalitat objecte del conveni.

D’acord amb la clàusula 4.4 del conveni, s’adjunta certificat de dades 
bancàries de (l’entitat local ), al qual s’han d’efectuar les 
corresponents aportacions per part de l’Agència Catalana del Consum.

Que el municipi ha efectuat també durant l’any 2015, el pagament de 
factures de subministraments de serveis bàsics de les persones en 
situació en risc d’exclusió residencial degudament acreditades pels 
Serveis bàsics d’Atenció Social, amb càrrec amb els fons i imports 
següents :

- Fons d’altres administracions, la quantitat de
.......................€

- Fons d’entitats privades, la quantitat 
de................................. ..€

El nombre total de persones o unitats familiars amb risc d’exclusió 
residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d’Atenció 
Social, beneficiades per la despesa efectuada pel municipi corresponent 
a l’any 2015, ha sigut de.......................



SOL·LICITO:

Accepteu l’adhesió de l’entitat local que represento al Conveni marc 
d’adhesió d’entitats locals per

al reemborsament de la despesa realitzada i pagada durant l’any 2015 i, 
pel deute pendent i no satisfet de l’any 2015 i, abonat abans del 10 
d’octubre del 2016, amb fons propis de l’entitat, destinades a la 
cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics d’aigua, 
llum i gas, de les persones físiques i unitats familiars en situació de 
pobresa energètica i risc d’exclusió residencial, degudament 
acreditades pels Serveis bàsics d’Atenció Social.

......................, ...... de......de 2016

El President/a

Directora de l’Agència Catalana del Consum

Model Proposta

CERTIFICAT

En..........................Secretari/ària-Interventor/a de l’Ajuntament 
/ Consell Comarcal ...............................

CERTIFICO :

PRIMER. Que el municipi / Consell Comarcal............................. 
ha aprovat a càrrec a les corresponents partides del Pressupost General 
de l'exercici 2015 un total d'obligacions reconegudes netes, finançades 
amb recursos propis, per un import total de ................€, amb la 
finalitat de ser destinades al pagament de les factures de 
subministrament de serveis bàsics de les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial, degudament acreditats pels 
Serveis bàsics d’Atenció Social durant l'exercici 2015. El pagament de 
les quals, als efectes de l'acreditació de les condicions requerides en 
el conveni marc amb l'Agència Catalana del Consum, s'ha efectuat de la 
forma següent:

Imports en €
Pagaments efectius realitzats durant l'exercici 2015
Pagaments pendents al 31/12/2015, fets efectius abans 
del 10 /10 /2016



TOTAL DESPESA DEL MUNICIPI satisfeta 
amb recursos propis objecte del 
conveni amb l'Agència Catalana del
Consum
SEGON. Que el municipi també ha reconegut obligacions durant l’any 
2015, corresponents a factures de subministraments de serveis bàsics de 
les persones en situació en risc d’exclusió residencial degudament 
acreditades pels Serveis bàsics d’Atenció Social i finançades amb fons 
d'altres administracions i entitats pels imports que tot seguit es 
detallen:

Imports en €
Fons d'altres administracions
Fons d'entitats privades
TOTAL despesa del municipi finançada amb fons aliens

TERCER. Que el nombre total de persones o unitats familiars amb risc 
d’exclusió residencial, acreditades pel certificat emès pels Serveis 
bàsics d’Atenció Social, beneficiades per la despesa efectuada pel 
municipi corresponent a l’any 2015, ha sigut de.......................

Municipi, a..........................de..................de 2016

El/la Secretari/ària- Interventor/a

2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - COMERÇ

2.6.1. PROPOSTA CELEBRACIÓ MARATÓ DE TALLS DE CABELL BENÈFICA A FAVOR DE 
MECHONES SOLIDARIOS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Celebració de la marató de talls de cabell benèfica a favor de mechones 
solidarios

Fets

1. La Regidoria de Comerç de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
organitza el primer certament de la marató de tall de cabell benèfica
a favor de Mechones Solidários.



2. Consisteix en un acte que es celebra el dia 16 d’octubre de 10:00h a
18:00h a la Plaça Catalunya de Calafell Poble.

3. Es posaran unes carpes i altres per tal de poder desenvolupar
l’activitat; que  contempla fer una marató de talls de cabell amb
l’objectiu de recaptar donacions per poder fabricar perruques d’alta
qualitat i baix cost per a persones amb tractament de quimioteràpia.
El tall de cabells és una donació de 5€ (donin o no el seu cabell).

4. L’Ajuntament disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil per
realitzar aquest acte.

5. En data 28  de setembre de 2016 el tècnic de comerç envia la memòria
de l’acte perquè facin informe els tècnics dels següents departaments:
mobilitat, medi ambient, sanitat , protecció civil i via pública.

6. S’adjunta a l’expedient els informes dels tècnics de comerç, mobilitat
i via pública.

Fonaments de dret:  

1. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, on determina els
sotmesos a aquesta llei..

2. Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives.

3. Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Usos dels espais
públics a Calafell sobre la realització celebracions populars.

4. Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el
text articulat de la Llei sobre Trànsit, vehicles a motor i seguretat
vial, on a l’article 7 de competències dels municipis, s’estableix en
les lletres a) l’ordenació i control del trànsit.

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

Primer.Aprovar la celebració de l’acte Marató de tall de cabells de 
Mechones Solidários el dia 16 d’octubre al lloc dia i hora assenyalats, 
sempre i quan els informes elaborats pels tècnics municipals competents 
siguin favorables. 

Segon.   Donar compta d’aquest acord als interessats

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 
10:30, i dóna l'acte per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en 
dono fe.




