
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2016/41

A Calafell, en data 26 de setembre de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferre Sole, 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. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ

ALTRES ASSISTENTS:

Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE

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

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - CONTRACTACIÓ

1.1.1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 255/2016 DE DATA 16 D'AGOST DE 2016, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 324/2015.   

Identificació de l’expedient

Donar compte Sentència.

Fets

1. Vista la Sentència 255/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 324/2015 interposat per M. B. C.

2. La part resolutiva de la Sentència literalment transcrit diu:

“Que debo DESESTIMAR i DESESTIMO el presente recurso contencioso- administrativo. Se 
imponen las costas al actor, con el límite de 200 euros, IVA incluido.” 

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 de la Sentència 255/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Tarragona, en referència al procediment abreujat 324/2015 interposat per M. B. C.  i ordenar el 
seu compliment.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. 

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

1.2.1. PROPOSTA LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP. NÚM. 124/2016   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: XXX/2016 
Interessat: B. P. A. F. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets

En data 4/07/2016, la Sra. B. P. A. F. , va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
xxx/2016 per l’execució de la INSTAL·LACIÓ DE VETLLADOR PER AL LOCAL situat al PASSEIG 
MARITIM DE SANT JOAN DE DEU de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 19 de setembre de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn:

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

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

 S’haurà de dipositar una fiança en garantia dels desperfectes que es puguin produir en l’exercici de
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, al Departament de
Via Pública de l'Ajuntament de Calafell, segons disposa l’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4. “

Vist l’informe jurídic, de data 20/09/2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a l’expedient.

Fonaments de dret



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1. Atorgar a la Sra. B. P. A. F.  la llicència d'obres menors Exp. Núm. 124/2016 per l’execució de 
la INSTAL·LACIÓ DE VETLLADOR PER AL LOCAL situat al PASSEIG MARITIM DE SANT 
JOAN DE DEU de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 19 de setembre de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents 
condicions generals:

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

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

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

 Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, 
encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc. 2.- Es troben subjectes totes les obres 
de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, 
GAS-NATURAL, etc). 3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les següents 
condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.- Si es tracta de nova construcció 
o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit
de públic. 2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no
es permetran materials vells o deteriorats. 3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment
neta i endreçada, especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.- A la
zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al
condicionat propi.

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

3. Notificar la present resolució als interessats.

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

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: XX/2016 
Interessat: CTAT. PROP. BESOS 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 



Fets

En data 19 d'abril de 2016, la COMUNITAT PROP. BESOS, va sol·licitar llicència urbanística 
d’obres menors Exp. núm. XX/2016  per l’execució de la  REPARACIÓ DE LES CANTONERES DELS 
FORJATS DELS BALCONS I REHABILITACIÓ DE LA TERRASSA DELS BAIXOS de l’immoble 
situat al C/ BESOS de Calafell.

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 16 de setembre de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 

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

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

Vist l’informe jurídic, de data 19 de setembre de 2016 , emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les obligacions



dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències d’obres menors 
mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

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

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

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

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

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

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

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

1. Atorgar a la Comunitat PROP. BESOS  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  XX/2016  
per l’execució de la REPARACIÓ DE LES CANTONERES DELS FORJATS DELS 
BALCONS I REHABILITACIÓ DE LA TERRASSA DELS BAIXOS de l’immoble situat al C/  
BESOS de Calafell subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte 
Tècnic Municipal, 16 de setembre de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions 
generals:

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

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

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

 Queda també prohibit: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, 
encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc. 2.- Es troben subjectes totes les obres 
de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, 
GAS-NATURAL, etc). 3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 
d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. Únicament 



seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies subministradores, propis 
d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les següents 
condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.- Si es tracta de nova construcció 
o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit
de públic. 2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no
es permetran materials vells o deteriorats. 3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment
neta i endreçada, especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.- A la
zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al
condicionat propi.

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

3. Notificar la present resolució als interessats.

1.2.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 24/2016 (LLICOMA 11/2016)   

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: XX/2016 
TITULAR: G. A.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEVOLUCIÓ FIANÇA DE L'EXP. NÚM. XX/2016

Fets

Vista la instància presentada per G. A. en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de la qual és de 
750,00 euros que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la Llicència d'Obres 
Majors exp. núm. XX/2016, per a la construcció de Piscina al  

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

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

Fonaments de Dret

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

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

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



1. Estimar la sol·licitud feta per G. A. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual és de 
750,00 euros de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. XX/2016

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

1.2.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA XX/2016 (LLICOMA 6/2016)   

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: XX/2016 
TITULAR: C. DE C. G.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: SOL·LICITUD FIANÇA DE L'EXP. NÚM. X/2016

Fets

Vista la instància presentada per C. DE C. G., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de 750,00 euros que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm. XX/2016, per a la construcció de Piscina al  

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

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

Fonaments de Dret

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per C. DE C. G. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de 750,00 euros de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
XX/2016

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

1.2.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. XX/2016 
(LLICOMA 18/2016)   

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: XX/2016 
TITULAR: T. A. O. R.



DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LA LLICOMA EXP. NÚM. 
XX/2016

Fets

Vista la instància presentada per T. A. O. R. en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import 
de la qual és de 750,00 euros que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm. XX/2016, per a la construcció de Piscina al  C/ Ginesta Valldemar.

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

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

Fonaments de Dret

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per T. A. O. R. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de 750,00 euros de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
XX/2016.

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

1.2.6. PROPOSTA DE DESESTIMENT I ARXIU DE LA LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 
EXP. NÚM. XX/2016   

IDENTIFICACIO: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: XX/2016
Interessat: M. P. R.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.

Fets

1. El 19 de febrer de 2016, es va enviar ofici a la Sra. M. P. R. mitjançant el qual li va
ser requerida perquè, en el termini de 10 dies hàbils, aportés documentació justificativa del 
compliment de diferents normes tècniques que tot seguit es detallen, en relació a l’Exp. Núm. 
xx/2016 de llicència d’obra menor per a refer sota-teulada de l’immoble situat al C/ Torredembarra  
de Calafell Poble.

 −2 còpies originals de Memòria tècnica valorada, signada per un tècnic competent 
(arquitecte, arquitecte tècnic).

 Assumeix de direcció de les obres.
 1 còpia original de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut.



Així mateix caldrà pagar la taxa i l’ impost de la llicència d’obra menor.

2. En l’ esmentat ofici es feia l’advertiment a la interessada que en cas de no presentar la
documentació requerida o de presentar-la fora el termini se’l tindria per desistit de la seva petició
de la llicència d’obres.

3. Atès que ha transcorregut amb escreix el termini de 10 dies sense que l’interessat hagi aportat la
documentació requerida.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que disposa l’article71 de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el cas de no esmenar la seva
sol·licitud, o no presentar la documentació requerida, o presentar-la fora del termini esmentat, se’l
tindrà per desistit de la seva petició de llicència d’obres, prèvia resolució que haurà de ser dictada en
els termes que preveu l’article 42 a l’ esmentada llei.

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

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

1. Declarar el desistiment i arxiu de la llicència d’obres menors exp. Núm. XX/2016 sol·licitada per la 
Sra. M. P. R. per a refer sota-teulada de l’immoble situat al C/ Torredambarra de Calafell Poble.

2. Notificar la present resolució a la part interessada.

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

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

1.2.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 29/2016   

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: XX/2016 
Titular: R. M. M.
Emplaçament: C GARONA 43882 CALAFELL

Fets

1. En data 20/06/2016, el Sr. R. M. M. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per 
realitzar les obres consistents per a la CONSTRUCCIÓ D'ESCALA, emplaçades al C/ GARONA de Segur de 
Calafell, amb la referència cadastral núm. XXXXXXXX.



Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. JORDI VILA 
CANALS, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 15/06/2016, amb núm. 2016600638, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr.JORDI VILA CANALS. 

2. En data 20 de setembre de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

“Condicionaments

L’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments determina el 
compliment del següent: 

1. S’haurà de realitzar l’acte de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010, per això abans de l’
inici de l’activitat caldrà presentar l’acta de comprovació realitzada per alguna Entitat
Col·laboradora amb l’Administració.

2. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació
tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.“

3. En data 21 de setembre de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis de les entitats locals (ROAS).

2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (TRLU).

3. D’acord amb l’article 5 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

4. D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM) (DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011)

5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord de Ple de
15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de Ple de 30 de juny
de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP Tarragona núm. 272, 24-11-
2008):

1.- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici 
de tercers.
2.- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb subjecció 
estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense haver presentat 
el nomenament de la seva direcció facultativa.
3.- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions pertinents, i 
fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les obres executades en 
contradicció amb el projecte autoritzat.
4.- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i sempre 
sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a què haurà de 
subjectar-se l’edificació.
5.- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del POUM de 
Calafell).



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

7.- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i suports que 
l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
8.- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca de 
protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran d’adaptar a 
les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones que circulin per la 
via pública.
9.- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 metres. No es 
passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada d’aquesta sigui inferior a 1 
metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part interior. En època estiuenca, serà 
d’aplicació el condicionant 15è.
10.- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als Serveis 
Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del replanteig.
11.- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal de 
perill.
12.- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal específic 
per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es disposarà el sistema 
de pujada i baixada de materials.
13.- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la via 
pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta caiguda de 
materials.
14.- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una closa 
provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a l’obra.
15.- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU
Art. 1. Àmbit d'aplicació. 

1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara que 
siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més la 
zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell 
(poble).

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre el 
dia 1 i 10 de setembre:
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, ram de 
paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes.
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals 
aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs 
propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. 



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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres.
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja.

1.- Si es tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una 
tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic. 
2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, 
i no es permetran materials vells o deteriorats.
3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles.
4.- A la zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció 
regulades al condicionat propi.

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Calafell).
18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb brossa i 
tanques i a dipositar les fiances pertinents.
19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. El 
seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes de la 
llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient.
20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient.
21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme).
22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes municipals 
i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la llicència; així con del 
dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres d’urbanització simultània.
23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una capacitat 
de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als edificis 
plurifamiliars.
24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu cas, de 
la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda obligat a 



reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que s’hagin pogut 
causar a la vorera.
25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. La 
coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida de 
fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 metres per 
sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.  
26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà prohibit 
desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o altres 
espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a càrrec del 
constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

6. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme el titular haurà d’abonar la taxa corresponent per la
concessió de la llicència urbanística i constituir una fiança amb la finalitat de garantir el compliment de les
obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, al reposició dels elements d’ús i servei públic, de
les infraestructures i sistemes generals i locals que eventualment quedin afectats per l’execució de les obres.

7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, patents, al titular de la
llicència haurà d’abonar la taxa corresponent per el lliurament de la placa identificativa de la llicència
d’obres.

8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència urbanística
està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de la taxa
corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular de la llicència l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre
el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin.

9. D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. R. M. M.    llicència urbanística 
d’obra major per realitzar la CONSTRUCCIÓ D'ESCALA al C/ GARONA LOCAL de Segur de Calafell, 
d’acord amb el projecte tècnic.

2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per l’arquitecte 
municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva.

3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini de tres 
anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució i prorroguen 
per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament 
abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la 
caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense 
haver-les acabat i per la paralització durant les dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 



5. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat encarregat de

fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre
el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que
procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 625,00 euros.

6. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es

7. Comunicar al interessat que contra la present resolució de concessió de la llicència urbanística, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

1.2.8. PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. xx/2016   

Vista sol·licitud de llicència d’obres per la INSTAL·LACIÓ D’UN DESPATX A LA PLANTA BAIXA I 
CANVIS A LA ZONA DEL REBEDOR I ESCALA (AMPLIACIÓ D’HABITATGE) de la finca situada 
a l’Avda. França de Segur de Calafell, a nom de S. P. Y. corresponent a l'expedient d’obra número 
xx/2016.

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

“Conclusions

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

1. Manca aportar Programa de Control de Qualitat.
2. Manca aportar l’Estudi de Gestió de Residus de la Construcció.”

Fonaments de dret

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

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



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

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

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

PRIMER.- REQUERIR al Sr. Y. S. P.  per tal que, en el termini de quinze (15) dies, esmeni les 
deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. xx/2016, per la 
INSTAL·LACIÓ D’UN DESPATX A LA PLANTA BAIXA I CANVIS A LA ZONA DEL REBEDOR 
I ESCALA (AMPLIACIÓ D’HABITATGE) de la finca situada a l’Avda. França de Segur de Calafell, 
segons es desprèn de l’informe del arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment que, 
transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, amb 
proposta de resolució denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la esmentada llei 
30/1992.

 Manca aportar Programa de Control de Qualitat.
 Manca aportar l’Estudi de Gestió de Residus de la Construcció.

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

TERCER.- NOTIFICAR aquest a les parts interessades.

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

1.3.1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
2709 DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2016

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2709 de data 16 de setembre de 2016, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2709/2016

Identificació de l’expedient

Nomenament d’una candidata de la borsa de treball d’auxiliars administratius, com a funcionària interina, 
dins de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, per ocupar un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu del Departament de Serveis d’Atenció al Ciutadà.

Fets

1. El 29 d’agost de 2016 la responsable del Servei d’Atenció al Ciutadà d’aquesta Corporació, amb el
vistiplau de la Regidoria, emet informe, que queda unit a aquest expedient, en el que manifesta la



necessitat de cobrir el lloc de treball d’auxiliar administratiu depenent d’aquell Departament, degut a 
la baixa per malaltia comuna de la seva titular, J. L. M. amb previsió de llarga durada.

2. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases i la convocatòria que van 
regir la selecció per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrita al departament 
d’Intervenció, en règim d’interinitat, i la creació d’una borsa de treball.

3. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda la constitució de la borsa de treball 
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents departaments.

4. Atès que d’acord amb el funcionament de la borsa de treball, la persona següent de la llista va acceptar 
inicialment l’oferta, però va renunciar amb posterioritat.

5. Atès que la persona següent de la llista és l’aspirant R. R. M. que ha acceptar l’oferta de treball 
proposada.

6. Atès que per a poder donar cobertura es va sol·licitar a la Intervenció municipal l’existència de 
consignació pressupostària.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0878_16 de data 16 de setembre de 2016, sobre 
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0339/2016/RH/CG, de data 16 de setembre de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret 

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Articles 10 i 55 a 58.

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

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

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

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

6. Article  20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

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

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

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

10. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Articles 13 a 15 que disposen que les atribucions delegades en la Junta de Govern



local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de 
Govern local.

Resolució

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

2. Declarar l’excepcionalitat en el nomenament interí per ocupar un lloc de treball com a auxiliar
administratiu al Departament del Servei d’Atenció al Ciutadà, donat que es manté el nombre de personal
en plantilla, i el seu nomenament respon a la cobertura d’una baixa per incapacitat temporal, de previsió
de llarga durada, i ser considerada una necessitat urgent i inajornable, al tractar-se d’un servei prioritari
que dóna assistència directa als usuaris dels serveis d’informació, i que no pot ser distribuït per la resta
de treballadors per estar ajustat el quadrant al número actual de persones.

3. Nomenar a la senyora Raquel Rodríguez Marín, funcionària interina adscrita a l’escala d’administració
general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, per suplir la baixa per incapacitat temporal de la senyora
Joana López Martín, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu del Servei d’Atenció al Ciutadà,
amb les retribucions corresponents a un complement de destinació 13, i complement específic brut anual
de 9.210,80 €, amb data d’efectes del 19 de setembre de 2016.

4. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, als departaments de Recursos Humans, i Servei
d’Atenció al Ciutadà, a la Intervenció i Tresoreria Municipals, i a la gestoria encarregada de portar els
assumptes de personal d'aquesta Ajuntament, pel seu coneixement i per tal de realitzar els tràmits
precisos, i donar trasllat a la Junta de Personal, i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.”

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

1. Quedar-ne assabentada.

1.3.2. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT, SOL•LICITAT 
PER UNA TREBALLADORA  D’AQUEST AJUNTAMENT.     

Fets

1. El 15 de setembre de 2016, (RGE núm: 30600), té entrada en aquesta Corporació instància de la senyora 
A. I. V. amb categoria de tècnica, adscrita al departament de Treball, en règim de personal laboral 
dins de la subvenció del SOC corresponent al projecte treball als barris 2015, en què informa de la 
seva maternitat.

2. Vist l’informe de maternitat presentat en el qual informa que va néixer el/la fill/a el dia 8 de setembre de 
2016 i sol·licita que li sigui concedida llicència per raó de maternitat a efectes del mateix dia del part.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 347/2016/RH/CG, de 21 de setembre, i que 
queda unit a l’expedient. 

Legislació aplicable



1. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat entre homes i dones.

2. Article 45.1 d) i 48.4 i 5 de l’Estatut dels Treballadors.

3. Article 133 bis i 135 ter de la Llei General de la Seguretat Social.

4. Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la
Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

5. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre
les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

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

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

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

1. Concedir la llicència de maternitat, a l’empleada A. I. V. amb categoria de personal tècnic, adscrita al 
departament de Treball, en règim de personal laboral dins de la subvenció del SOC corresponent al 
projecte treball als barris 2015,  per una durada de 16 setmanes consecutives, amb data d’efectes de 8 
de setembre i fins al 28 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

2. Donar compte d'aquest acord a la part interessada i als departaments de Treball, d’Intervenció, Tresoreria, 
així com a les Seccions Sindicals, al Comitè d’Empresa i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal, perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents. 

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

Fets

1. El 19 de setembre de 2016 (RGE núm. 31019), té entrada en aquesta Corporació instància del senyor 
S. R. L., funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’agent de la Policia 
Local, adscrit al Departament de Seguretat Ciutadana, presenta instància davant d’aquesta 
Corporació en què sol·licita el permís per naixement per una durada de cinc dies laborables consecutius, 
així com el permís de paternitat, per una durada de quatre setmanes consecutives.

2. Segons certificat de facultatiu que aporta el treballador per a la seva justificació,la seva filla va néixer el 13 
de setembre de 2016,  no acreditant que el naixement es produeixi o s’adquireixi la condició de família 
nombrosa, ni una discapacitat en un grau superior o igual al 33%.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0348/2016/RH/CG, de 21 de setembre de 2016, i 
que queda unit a l’expedient. 



Fonaments de dret

1. Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, on disposa
que les mesures establertes en aquella llei seran d’aplicació al personal laboral de les administracions
públiques d’acord amb allò que estableixin els convenis col·lectius.

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

3. Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres que modifica certs article de la Llei 8/2006, de 5
de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya.

4. Article 1 del Reial Decret 295/2009,  de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància
natural, en quant li és d’aplicació en el seu àmbit.

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

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

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

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

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

10. Article 92 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el qual disposa que les situacions del personal
laboral es regirà per l’Estatut dels Treballadors i pels convenis col·lectius que els sigui d’aplicació.

11. Article 3 del Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors el qual disposa que els drets i obligacions de la relació laboral es regulen, entre d’altres,
pels convenis col·lectius d’aplicació.

12. Article 16.i) del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per als anys
2010-2012, pel que fa al permís per naixement que estableix que: “El progenitor o progenitora que no
gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu
dies següents a la data de naixement, o a l'arribada del menor o la menor adoptat/da o acollit/da a la llar
familiar en el cas d'adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del
permís s'amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més. Forma d’acreditar-
ho: llibre de família.”

13. Article 16.j) de l’esmentat Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, per
als anys 2010-2012, pel que fa al permís de paternitat, el qual estableix que: “Pel naixement, acolliment o
adopció d'un fill/a el pare o l'altre progenitor té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes
consecutives des del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a



l'adopció sempre que tingui la guarda legal de l'infant i l'altre progenitor o progenitora treballi. Aquest 
permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del 
permís. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o 
filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.”

14. Article 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, el qual disposa que “El règim estatutari dels funcionaris locals pel que fa a
l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives, els drets sindicals i de
participació, les vacances, les llicències i els permisos, els deures i les responsabilitats, i el règim
disciplinari han d'ésser idèntics als dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat”.

15. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre
les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal

16. 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.

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

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

1. Concedir a senyor S. R. L., funcionari de carrera d’aquest Ajuntament,  adscrit al Departament 
de Seguretat Ciutadana, el permís per naixement per una durada de cinc dies laborables consecutius, 
amb data d’efectes del 19 i fins al 23 de setembre de 2016, així com concedir-li el permís de paternitat, 
per una durada de quatre setmanes consecutives, amb data d’efectes del 26 de setembre i fins al 23 
d’octubre de 2016, ambdós inclosos, dels quals 15 dies aniran a càrrec directe de la Seguretat Social per 
sol·licitar la prestació per paternitat d’acord amb l’establer a l’article 49.c)

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

1.3.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER SUBSTITUIR 
UNA BAIXA MATERNAL DINS DEL PROGRAMA A, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC 
CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS 
NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS 2015   

Fets

1. El 16 de novembre de 2015 aquesta Corporació va rebre resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) d’atorgament parcial de subvenció regulada per l’Ordre EMO/758/2015, de 17 d’abril.



Aquesta resolució atorgava a l’Ajuntament de Calafell una subvenció de 136.339,75 euros del 
pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015 per la realització del  Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris. 
corresponent al Projecte Treball als barris, d’expedient TTB-088/15, amb el següent detall:

Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció
Codi A1-01 Dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials: Prospecció, 
orientació, acompanyament, formació en TIC, anglès professional, manipulació d’aliments, riscos 
laborals i competències transversals i formació professionalitzadora que inclou pràctiques en empresa.

Segons el projecte atorgat, el personal necessari per dur a terme aquest acció era de 2 tècnics 
d’orientació laboral al 100% de jornada i 1 tècnic d’orientació laboral al 25% de jornada i 1 auxiliar 
administratiu/iva al 100% de jornada. 

2. El 15 de juliol de 2016 la tècnica de treball emet informe en el qual proposa la contractació d’una 
persona tècnica a càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2015 amb número d’expedient TTB-088/15 
A1_01 per suplir la baixa per maternitat prevista de l’empleada A. I. V., tècnica d’orientació 
laboral, contractada al 100% de la jornada.

3. El 20 de juny de 2016, es publica oferta de treball a l’Oficina de Treball del Vendrell, amb número 
d’oferta 09/2016/16397, i amb difusió a la pàgina web del Departament de Treball de la Corporació, i es 
du a terme un procés selectiu per tal de cobrir la previsió d’aquesta baixa maternal.

4. El 14 de juliol de 2016 s’aixeca acta del procés de selecció per part de l’òrgan qualificador, i que queda 
unida a aquest expedient, sent l’aspirant Víctor García Gálvez, el que ha obtingut major puntuació i la 
persona que es proposa per a la seva contractació.

5. El 8 de setembre de 2016 l’empleada A. I. V. causa baixa per maternitat segons informe aportat.

6. Atès que les retribucions subvencionades responen al següent detall: 

Categoria: tècnic/a d’orientació laboral i prospector/a
Salari: 1.920 euros mensuals (inclou el prorrateig de les pagues)
Jornada: 100%

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0342/2016/RH/CG, de data 20 de setembre de
2016, que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0891_16, de data 22 de setembre de 2016, sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Legislació aplicable

1. Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

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



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

4. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que no regula un procediment
específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de complir, en tot cas, els
principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat.

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

6. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors en referència al contracte d’interinitat.

7. Article 4.1 i 2 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 del
Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat, el qual disposa que es
celebra per substituir un treballador de l'empresa amb dret a la reserva del lloc de treball i es pot
celebrar, així mateix, per cobrir temporalment un lloc de treball, durant el procés de selecció o
promoció per a la seva cobertura definitiva.

8. Article 21.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016
sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant aquesta limitació,
aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no estructural.

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

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

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

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

1. Considerar aquesta contractació laboral destinada a executar programes que integren accions formatives
i d’experiència laboral, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte
Treball als barris 2015, dins de les excepcions establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any
2016, al no tractar-se de personal d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions
atorgades a aquesta Entitat per una altra Administració.

2. Contractar mitjançant la modalitat contractual d’interinitat, des del 3 d’octubre i fins a la reincorporació
de la seva titular de baixa maternal, i en tot cas, màxim fins el dia  29 de desembre de 2016, data en què
finalitza la subvenció, dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social: projecte Treball als barris 2015 que regula l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,
amb número d’expedient TTB-088/15 per dur a terme Programa A. Programes específics de caràcter
experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció,
amb aquest detall:

Categoria: tècnic d’orientació laboral i prospector, GC: 01



Nom i cognoms: V. G. G.
Jornada: 100%

3. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de la persona esmentada, seran de
conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres incloses, les següents:

Treballador/a Sou Base Prorrata pagues extres Total Brut Cost Seg. Social 
empresa

V. G. G. 1.645,71 € 274,29 € 1.920,01 € 628,80 €

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  320 2429 1430002 30
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320 2429 1600002 30

4. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/758/2015, de 17 d’abril, als contractes de
treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació de Catalunya, Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social i del
Fons Social Europeu, i s’ha de fer constar el següent literal:

“Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte
treball als barris i cofinançades pel Fons Social Europeu”

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

1.3.5. PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES VACANCES DE LA PROFESSORA 
D’ADULTS I DEL PROFESSOR D’ANGLÈS, DURANT EL CURS ESCOLAR 2016-2017   

Fets

1. El 7 de juliol de 2016, la tècnica d’Ensenyament, amb el vist i plau de la regidora d’Ensenyament, emet 
informe en el que proposa la contractació del professor S. C. R. com a professor de formació 
d’adults i d’anglès, i la crida de la professora d’adults, N. A. C., del 12 de setembre de 2016 al 28 
de juny de 2017, ambdós inclosos.

Alhora assenyalava que aquest professorat tindria les següents vacances obligades:

- De lliure disposició: 9 de desembre de 2016, 27 de febrer de 2017 i 2 de maig de 2017
- Vacances de nadal: 27, 28 i 29 de desembre de 2016 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2017
- Vacances de setmana santa: 10, 11, 12 i 13 d’abril de 2017

2. El 13 de setembre de 2016, la tècnica d’Ensenyament amb el vist i plau de la regidora d’Ensenyament, 
emet informe en el que manifesta que s’ha detectat un error en els dies assenyalats com a vacances 
obligades, i que han de ser les següents:

- De lliure disposició de les escoles i/o ajuntament: 31 d’octubre, 5 i 9 de desembre de 2016, i 27 de 
febrer i 2 de maig de 2017
- Vacances de nadal: del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017, ambdós inclosos
- Vacances de setmana santa: del 10 al 13 d’abril de 2017, ambdós inclosos

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0345/2016/RH/CG, de 21 de setembre de 2016, 
i que queda unit a l’expedient. 



Fonaments de dret

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

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

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.

4. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors.

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

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

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

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

1. Modificar el contracte subscrit amb el senyor S. C. R. com a professor de formació d’adults i 
d’anglès, i la crida de la senyora N. A. C. com a professora de formació d’adults, durant el curs 
escolar 2016-2017, en el sentit que les vacances assenyalades com a obligatòries són les següents:

- De lliure disposició de les escoles i/o ajuntament: 31 d’octubre, 5 i 9 de desembre de 2016, i 27 de 
febrer i 2 de maig de 2017
- Vacances de nadal: del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017, ambdós inclosos
- Vacances de setmana santa: del 10 al 13 d’abril de 2017, ambdós inclosos

2. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments d’Ensenyament, de Recursos 
Humans, d'Intervenció i Tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes del personal d'aquest 
Ajuntament, i informar al comitè d’empresa i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 

1.3.6. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CESSAMENT D'UNA 
FUNCIONÀRIA INTERINA D'AQUEST AJUNTAMENT   

Fets

1. El 6 de setembre de 2016 amb registre general d’entrada núm. 29572, la senyora R. B.
Ca. presenta instància davant d’aquesta Corporació en la qual sol·licita una excedència voluntària del 
seu lloc de treball a partir del dia 26/09/2016. Tanmateix manifesta què, en cas de no ser-li 
concedida l’excedència sol·licitada, serveixi la mateixa instància per comunicar el seu cessament al lloc 
de treball  en 15 dies.



2. El 12 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va acordar denegar la sol·licitud d’excedència 
voluntària presentada per la senyora R. B. C. funcionària interina d’aquesta Corporació, per 
no tenir la condició de funcionària de carrera; i acceptar la renúncia presentada i cessar el seu 
nomenament com a funcionària interina adscrita a l’escala d’administració general, subescala 
auxiliar, grup C2 de titulació, i que ocupa el lloc de treball d’auxiliar administratiu adscrit al 
Departament de Medi Ambient, amb efectes del dia 25 de setembre de 2016.

3. El 20 de setembre de 2016 amb registre general d’entrada núm. 31057, la senyora Raquel Bejarano 
Cañueto, presenta instància davant d’aquesta Corporació en la qual sol·licita que el seu cessament 
tingui efectes del dia 11 de setembre de 2016.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0352/2016/RH/CG, de 22 de setembre 
de 2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Article 89 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix els tipus d’excedència dels
funcionaris de carrera. En aquest cas, es tracta d’una persona funcionària interina que no ocupa un lloc
de treball en propietat, i atès que l’excedència voluntària interromp la prestació del servei, aquesta no és
compatible amb la seva condició i no pot ser d’aplicació el règim d’excedències previstes pels
funcionaris de carrera (Sentència del Tribunal Suprem de 2 de juliol de 1998).

2. Article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic on s’estableix que el cessament dels
funcionaris interins es produeix per les causes que preveu l’article 63.

3. Article 64 de l’esmentat text refós de l’EBEP sobre la renúncia voluntària per part del funcionari.

4. Article 7.e)  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les entitats
locals, que regula el cessament del personal interí per renúncia de l’interessat.

5. Article 124.4 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 sobre la
pèrdua de la condició de funcionari en cas de renúncia.

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

7. 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.

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

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

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

11. Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, de 22 de juny, on 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 per la senyora R. B. C. que ocupava el lloc de treball
d’auxiliar administratiu adscrit al Departament de Medi Ambient, i modificar la data de cessament
acordada per acord de Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2016, amb efectes del dia 11 de
setembre de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als departaments de Medi Ambient, de
Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals, a la gestoria que porta els temes de personal
de l’Ajuntament, i informar a la  Junta de Personal i a les seccions sindicals.

1.3.7. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
2733 DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2016   

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2733 de data 22 de setembre de 2016, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2733/2016

Identificació de l’expedient

Contractació laboral de les professores d’art de Cal Bolavà, per atendre les tasques de confecció i patchwork, 
i pintura i dibuix, durant el curs 2016-2017, mitjançant un contracte d’obra o servei determinat a temps 
parcial.

Fets

1. El 7 de juliol de 2016, rectificat per escrit de data 13 de setembre de 2016, la tècnica d’Ensenyament 
emet informe en el que manifesta que s’hauria d’iniciar la contractació per al proper curs 2016-2017 de 
la professora M. G. G. com a professora de pintura i dibuix, i de la professora N. M. Ll. com a 
professora de confecció i patchwork, a partir del 26 de setembre de 2016 i fins el 22 de juny de 2017, a 
raó de 20 hores setmanals (53,33%) la primera, i 14 hores setmanals (37,33%) la segona, d’acord amb les 
matriculacions efectuades, amb el següent horari:

- Sra. Montserrat González García: Dilluns de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h. 
Dimarts i dimecres de 17:00 a 20:00 h.
Dijous de 10:00 a 13:00 h, de 14:00 a 19:00 h.

- Sra. Núria Mitjans Llevadies:   Dilluns de 9:30 a 12:30 h.
Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 h.
Dijous de 14:00 a 16:00 i de 16:30 a 19:30 h.

S’assenyala també que el professorat tindrà vacances obligades els dies següents, recollits al calendari 
escolar 2016-2017:

- De lliure disposició de les escoles i/o ajuntament: 31 d’octubre, 5 i 9 de desembre de 2016, i 27 de
febrer i 2 de maig de 2017
- Vacances de nadal: del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017, ambdós inclosos
- Vacances de setmana santa: del 10 al 13 d’abril de 2017, ambdós inclosos



2. Aquestes empleades han estat contractades per aquestes tasques en diverses ocasions.

3. Vist que al document econòmic del pressupost municipal per a l’any 2016 està dotat amb consignació
suficient per atendre aquestes contractacions.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0344/2016/RH/CG, de 20 de setembre de 2016,
i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.

4. Articles 16 i següents, 20, i l’article 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament del Personal de les entitats locals, pels quals es regula la contractació de personal laboral.

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

6. Article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art.15 del Real
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’obra o servei determinat.

7. Article 11.1 del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Calafell, per als
anys 2010-2012, que preveu que respecte als contractes d’obra o servei determinat regulats a l’article
15.1.a) de l’Estatut dels treballadors.

8. Article 13 de l’abans esmentat vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament,
sobre període de prova.

9. Article 21.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016.

10. 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.

11. 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.

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

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

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



2. Declarar raons d’urgència per poder contractar a dues professores, una de pintura i dibuix i un altre de
confecció i patchwork, causa que ve determinada pel servei que ofereix, de forma tradicional, aquesta
Corporació i que, donades les circumstàncies actuals de reciclatge i aprenentatge de les persones, es creu
encara amb més èmfasi la seva continuïtat per tal de facilitar a la ciutadania calafellenca aquesta
oportunitat.

3. Contractar laboralment, a la Sra. Montserrat González García com a professora de pintura i dibuix, i a la
Sra. Núria Mitjans Llevadies com a professora de confecció i patchwork, a la Casa de Cultura de Cal
Bolavà, durant el curs escolar 2016-2017, amb efectes del dia 26 de setembre de 2016 i fins el 22 de juny
de 2017, ambdós inclosos, mitjançant contracte d’obra o servei determinat a temps parcial, amb l’objecte
de dur a terme les classes de l’especialitat que es detalla, amb el següent horari:

Dilluns de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h.
Dimarts i dimecres de 17:00 a 20:00 h.
Dijous de 10:00 a 13:00 h, de 14:00 a 19:00 h.

- Sra. M. G. G.:

- Sra. N. M. Ll.: Dilluns de 9:30 a 12:30 h.
Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 h.
Dijous de 14:00 a 16:00 i de 16:30 a 19:30 h.

4. Informar que el sou brut mensual serà el que es detalla a continuació, per la jornada realitzada:

5. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments d’Ensenyament, de Recursos
Humans, d'Intervenció i Tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes del personal d'aquest
Ajuntament, i informar al comitè d’empresa i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, per al seu
coneixement i als efectes escaients.”

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

1. Quedar-ne assabentada.

1.3.8. PROPOSTA D'ACORD SOBRE L’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS, DE FORMA 
COMPARTIDA I AMB CARÀCTER TEMPORAL, D’UNA EMPLEADA, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA A CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'UNA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA PEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES   

Fets

M. G. G. N. M. Ll. Aplicació 
pressupostària

Jornada 20 h/set. (53,33 %) 14 h/set. (37,33 %)
Sou base 1.217,52 € 890,67 € E01/3200/1310000
Antiguitat 7,26 € - E01/3200/1310000
Part Proporcional Paga 
Extra

202,92 € 148,45 € E01/3200/1310000

Total brut mensual 1.427,70 € 1.039,12 €
Quota SS empresa 564,68 € 410,61 € E01/3200/1600000
Total cost mensual 1.992,38 € 1.449,73 €



1. Atès que el passat 12 de setembre de 2016 es va posar en marxa la gestió d’expedients a través d’una 
plataforma digital.

2. Atès que amb data 11 de setembre de 2016 es va produir el cessament voluntari d’una funcionària 
interina que ocupava un lloc de treball d’auxiliar administratiu al Departament de Medi Ambient 
d’aquesta Corporació, i era la persona encarregada de dur a terme la gestió dels expedients 
administratius de tramitació de llicències del Departament.

3. Atès que aquest nou sistema de gestió d’expedients requereix que tots els expedients que es tramitin des 
de la seva implementació siguin iniciats i finalitzats a través d’aquesta plataforma; si bé, és 
imprescindible finalitzar els expedients iniciats de la forma tradicional quant abans.

4. Atès que és voluntat de l’Ajuntament dur a terme una reestructuració organitzativa entre els 
departaments d’Urbanisme i Obres i el Departament de Medi Ambient, el que planteja que, per tal de 
poder cobrir transitòriament aquesta necessitat de finalització i tramitació dels expedients existents en el 
Departament de Medi Ambient, donada la similitud de tasques i procediments, l’empleada senyora Anna 
Torrents Arbonés, que realitza tasques de tramitació d’expedients de llicències, pugui dur a terme les 
seves tasques, de forma compartida, entre el Departament d’Urbanisme i Obres i el Departament de 
Medi Ambient, realitzant la seva tasca dos dies en el primer i tres dies en el segon.

5. Atès que la senyora A. T. A. és empleada d’aquesta Corporació sota la modalitat d’un contracte 
d’interinitat per tal de cobrir la baixa maternal i derivats permisos de l’empleada, senyora Esther 
Papiol Galofré.

6. Atès que aquesta assignació de funcions no implica increment de despesa.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0353/2016/RH/CG, de 22 de setembre, i que 
queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 73.2 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que
estableix que:” Les administracions públiques poden assignar al seu personal funcions, tasques o
responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que acompleixin sempre que resultin
adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho justifiquin sense
minva en les retribucions”.

3. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors en referència al contracte d’interinitat.

4. Article 4.1 i 2 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 del
Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat, el qual disposa que es
celebra per substituir un treballador de l'empresa amb dret a la reserva del lloc de treball i es pot
celebrar, així mateix, per cobrir temporalment un lloc de treball, durant el procés de selecció o promoció
per a la seva cobertura definitiva.

5. Sentència del Tribunal Suprem de 30 d’abril de 1994, la qual entén que no és necessari que el
treballador contractat sota la modalitat contractual d’interinitat per cobrir a una altra persona, ocupi el
mateix lloc ni realitzi les mateixes funcions que el treballador substituït “toda vez que, como se ha
dicho con reiteración, esa particular situación no determina la quiebra del carácter interino del



contrato, pues es totalmente razonable que las funciones concretas que realizaba el empleado 
sustituido sean encomendadas durante su ausencia a otro trabajador de la empresa, que pueda 
desarrollarlas más adecuadamente que el interino, pasando éste a efectuar funciones no coincidentes 
con las del sustituido".

6. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, pel que fa
a la relació de llocs de treball.

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

8. Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei de bases i l’article 43.3 del Reglament d’organització i funcionament i
regim jurídic de les entitats locals, aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre i altra
legislació concordant.

9. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius.

10. Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost d’adequació de les normes reguladores dels procediments de
gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

11. Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre
les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

12. 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.

13. 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. Assignar, de forma compartida i amb caràcter temporal, a l’empleada senyora A. T. A. auxiliar 
administrativa adscrita al Departament d’Urbanisme i Obres les tasques de tramitació 
d’expedients amb el Departament de Medi Ambient, amb data d’efectes del 27 de setembre de 2016, 
realitzant les seves tasques dos dies en el Departament d’Urbanisme i Obres, i tres dies en el 
Departament de Medi Ambient.

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

1.4. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

1.4.1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002317 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció.



Fets

1. Vist que no presenta al·legacions o proposició de prova la Sra. M. del M. C. M., en relació amb 
l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats "a l’adreça Marca Hispànica el 21/11/2015 
a les 14’35 . Dades del Gos, Nom: Noa raça de gos potencialment perillosa. Infraccions tipificades 
a OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E.Portar el gos deslligat a la via
o en un espai públic. Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. ...”  constitutius
d’infracció dels articles 9, 11, 14 i 48.2 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics, de conformitat amb la Junta de Govern Local de Proposta de Resolució de 30 de maig de 2016 amb
la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 402,00.-€.

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

3. Ha estat acceptada la responsabilitat per no haver estat dictada la resolució expressa amb imposició de
sanció, del que resulta l’import de 402,00.-€, que el 12 de juliol de 2016 ha fet efectiu aquest import
corresponent a la sanció.

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

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

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per la Sra. M. C. M., atès que no presenta prova 
susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que s’expressen a 
la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de 
la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 402,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que la Sra. M. C. M., es declara 
responsable de la infracció. 



1.4.2. ALTA  DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER GIRONES – PLACA 

Fets

1. El 07 de juny de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número  2016/xxx, 
instància presentada pel senyor R. J. B. A. mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal d'entrada i 
sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del 
garatge situat a carrer Girones gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

4.- Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, davant la 
urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. ( Art. 13 a 15 de la Llei 30/92)

5.- Vist el Decret d’Alcaldia núm.  2666/2015 de data 22 de juny , de delegació d’atribucions en matèria de 
Via Publica  en la Junta de Govern.

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

1.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat 
a garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor R. J. B. A. situat al carrer Girones mitjançant la placa de gual 
XXXX d’acord amb les condicions següents: 

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

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



C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat òptim tot 
seguint les indicacions dels serveis municipals.
2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa l’Ordenança, 
segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, advertint que en 
cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent.
3.-. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents. 
4.- De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent.
5.- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.
.

1.4.3.   EXPEDIENT NÚM. 4303716000358 RELATIU A L’APROVACIÓ DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIÓ.

Fets

1. Que no presenta al·legacions o proposició de prova l’empresa Automòbils Autocam, S.L. amb NIF B-
58473893, en relació amb l’expedient núm. 4303716000358 sancionador que se li ha incoat mitjançant la
Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016 de la Regidoria de Via Pública,
sent el fet denunciat infracció dels articles 37, 39, 46, 47 i 50.a de l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

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

3. El 27 de juny de 2016 es va dictar proposta de resolució d'imposició de la sanció, en Junta de Govern
Local.

4. El 13 de juliol de 2016 va efectuar el pagament del 100% de la sanció, l'import de 300,00.-€, data anterior
a la Junta de Govern Local de Resolució (a la imposició de la sanció), per tant dintre del període de pagament
voluntari.

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

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

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

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

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



1. Declarar ferm el procediment sancionador per l’empresa Automòbils Autocam, S.L. amb NIF B-
58473893, atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva
responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció en   300,00.-€ del que hi correspon la bonificació del
30%, sent l'import de 210,00.-€.

2. Procedir a la devolució de l'ingrés de l'excés de pagament i retornar l'import 90,00.-€,  tenint que facilitar
les dades bancàries al  Departament de Tresoreria per poder procedir a l'esmentada devolució.

3. Declarar l’arxiu de l’expedient d’aquesta Resolució donat que l’empresa Automòbils Autocam, S.L., es
declara responsable de la infracció.

1.4.4. : EXPEDIENT NÚM. 4303716000617 RELATIU A L’APROVACIÓ DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIÓ.

Fets

1. Vist que no ha presentat cap recurs durant la tramitació de l’expedient el Sr. A. M. M. en relació amb 
l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Dades del lloc on s’efectua l’acta: al 
pàrking el Blanquet s/n. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consumo de bebidas 
alcohólicas en vía pública. Material intervingut: Una botella de ron marca Pujol de un litro. Una botella de 
aguardiente de caña marca Mayerling dorado de 70 cl., llena y precintada. Incidència: La patrulla realiza 
control de consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, y observa a tres jóvenes en vehículo Seat Leon con 
placa 2044-CFX, con las puertas abiertas, un vaso encima del techo del coche, otro en la calzada al lado del 
coche  y otro en una valla adyacente junto a uno de los jóvenes que está sentado, en el registro del vehículo 
se ocupa las dos  botellas intervenidas, una abierta y otra cerrada, cabe reseñar que en el interior de las vasos 
hay restos de bebidas alcohólicas. Persona interessada signa l’acta” constitutius d’infracció de l’article 71.1 
de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb la Resolució 
de Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la 
quantia de la sanció de 500,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016, si l'infractor 
reconeix la seva responsabilitat, es podria resoldre el procediment, amb el pagament voluntari per l'inculpat 
en qualsevol moment anterior a la resolució, tenint dret a la reducció del 30% de l' import.

3. Ha estat dictada Resolució expressa amb imposició de sanció de l’import 500,00.-€., no tenint dret 
d’acollir-se a la reducció del 30%, havent fet efectiu aquest import el 28 de juny de 2016.

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

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

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

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



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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. A. M. M. pels motius que s’expressen a la 
part expositiva d’aquesta Resolució, havent fet efectiu l'import de 500,00.-€ de conformitat amb la sanció 
imposada.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. Alexandre Mata 
Montaner, per ser responsable de la infracció. 

1.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - MERCATS

1.5.1. APROVACIÓ DE L’ACTE DEL 11é MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE 
CALAFELL, A CELEBRAR AL PASSEIG MARÍTIM DE SEGUR, EL PROPER 1 D’OCTUBRE DE 
2016 DE 10 A 19 HORES.   

FETS

Atès que, el proper dissabte dia 1 d’octubre de 2016, la Regidoria de Comerç-Servei Mercats, ha previst 
celebrar el 11é Mercat d’Intercanvi i Segona Mà de Calafell, el qual s'ubicarà al Passeig Marítim de Segur de 
Calafell, amb l’horari de 10 a 19 hores.

Atès que, l’Ajuntament proveirà de taules i cadires pels participants, la instal.lació de les quals s’iniciarà, per 
part de la Brigada Municipal a les 7 hores i es retiraran un cop finalitzi l’acte.

FONAMENTS DE DRET

Vista la memòria de l’acte del Responsable Administratiu de Mercats.

Vist l’Informe del Responsable de Mobilitat

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

Primer.- Aprovar l’acte del 11è Mercat d’Intercanvi i Segona Mà de Calafell, que es celebrarà al Passeig 
Marítim de Segur, el dia 1 d’octubre de 2016, de10 a 19 hores.

Segon  Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana,Policia, Protecció Civil, Via Pública, Mobilitat i Medi Ambient.

1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ

1.6.1. RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA   

Fets



1. Per decret d’alcaldia número 2016/2625 de data 9 de setembre de 2016 i per raons d’urgència, es va
acordar la sol·licitud de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del programa de Garantía Juvenil a Catalunya, per un import total de 110.000 euros,
corresponents a 10 contractes de treball.

2. El termini de presentació de sol·licituds finalitzava el 15 de setembre de 2016.

Fonaments de Dret:

1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i acceptació
de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria
designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap d’específic, i els efectes
econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni dels tinents.

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

PRIMER: RATIFICAR el decret d’alcaldia número 2016/2625 de 9 de setembre de 2016 i  per raons 
d’urgència es va acordar la sol·licitud de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per un import total de 110.000 euros, 
corresponent a 10 contractes de treball.

SEGON: DONAR compte d’aquesta resolució als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recursos 
Humans d’aquest Ajuntament.

DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA 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  EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT, 
ACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS 
ASSUMPTES: 

3.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ

3.1.1. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA TREBALL ALS BARRIS 2016.

Fets: 
1. L’objectiu del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i

social: Projecte Treball als Barris, regulat a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, (DOGC núm.
6672, de 25.7.2014), és el d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació i
desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen
en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial.

2. La Carta de serveis del Projecte Treball als barris, està formada per 5 programes amb 7 tipus
d’accions ocupacionals i de desenvolupament local, que permeten dissenyar un projecte el més
adaptat possible a les necessitats de les persones que resideixen als barris tenint en compte els
recursos del territori i les particularitats del seu teixit econòmic.

3. En aquesta convocatòria 2016, tots els barris inclosos a la Llei de barris tenen a la seva disposició
tot el conjunt dels Programes que conformen la Carta de serveis.



4. La Carta de serveis del Projecte “Treball als barris” 2016, amb els programes als quals poden
accedir tots els ajuntaments que tenen projectes d’intervenció integral a l’empara de la Llei 2/2004,
de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades, amb
competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, independentment
del seu any d’aprovació, és la següent:
Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
Programa B: Programes de qualificació professional.
Programa C: Programes mixtos de formació i treball.
Programa D: Programa d’experienciació laboral.
Programa E: Programes de desenvolupament local.

5. El 12 de juliol es publica la RESOLUCIÓ TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

6. La Regidoria de Treball ha participat en aquesta convocatòria en els darrers 3 anys i  ha elaborat un
pla d’execució anual i els projectes dels programes segons la guia de preinscripcions tècniques
publicada pel SOC.

7. La regidoria de Treball ha redactat el projecte A. Dispositiu de suport a la inserció laboral de
col·lectius amb dificultats especials i les Regidories de Mediambient, Sanitat i Benestar social han
redactat els projectes Equip d’agents cívics i Un Pas endavant! que s’emmarquen dins del programa
D. Cap d’aquests projectes suposa un aportació de fons municipal.

8. La Regidoria d’Urbanisme ha redactat la memòria valorada dels treballs necessaris per adequar el
magatzem del banc d’aliments de la masia El Vilarenc en un espai docent com a projecte principal
que s’haurà de desenvolupar  a través del programa C. Programes mixtos de formació i treball (Casa
d’oficis Masia Vilarenc) valorat en 39.997,20 euros. A l’hora de calcular aquest pressupost s’ha
tingut en compte el fet que determinades partides seran executades senceres o en part pels alumnes
de la casa d’oficis.

9. En la taula següent es relacionen els programes que formen part del pla d’execució anual i els seus
costos, així com la subvenció que es vol sol·licitar

10. L’aportació de fons propis, corresponent al projecte C.1 per l’import de 39.997,20€,  s’haurà de
consignar en el pressupost 2017

Codi 
acció

Denominació de l’acció Cost total de 
l’acció

Subvenció 
sol·licitada

Aportació 
fons propis

A1 Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció.
Dispositiu d’inserció laboral 

127.024,66 127.024,66 0,00

C1 Cases d’oficis 
Casa d’oficis Masia Vilarenc 166.539,00 126.541,80 39.997,20

D1.1 Programa d’experienciació laboral. 24.969,73 24,969,73 0,00



Actuacions ocupacionals
Equip d’agents cívics

D2.1 Programa d’experienciació laboral. 
Actuacions Professionals
Un pas endavant!

13.568,70 13.568,70 0,00

332.102,09 267.135,16 39.997,20

La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe de data 23 de setembre de 2016 el qual queda unit a 
l’expedient.

Fonaments de dret:

1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern
Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i acceptació de
subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria designi
l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap d’específic, i els efectes econòmics
que comporti no sigui competència del Ple municipal ni dels tinents d’alcalde.

11. RESOLUCIÓ EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

2. L’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts
destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social:
projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

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

1. Aprovar el pla d’execució anual i la presentació de sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya per un import de 267.135,16 € dins de la convocatòria Treball als Barris 2016

2. Adquirir el compromís d’incloure la quantitat de 39.997’20€ en el pressupost de 2017 del
Departament de Treball en concepte d’aportació de fons propis per atendre l’objecte d’aquesta
subvenció.

3. Donar compte als departaments de RRHH, Urbanisme, Intervenció i Tresoreria

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:00, i dóna l'acte per acabat, del qual 
jo, com a secretari/ària en dono fe.




