
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2016/42

A Calafell, en data 3 d'octubre de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, assistits 
per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar 
sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.

ASSISTENTS:

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

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. 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.- APROVACIO ACTES

1.1. JGL2016/37 ordinari 29/08/2016
1.2. JGL2016/38 ordinari 05/09/ 2016
1.3. JGL2016/39 ordinari 12/09/2016

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

2.1.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. XX/2016   

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: XX/2016 
Titular: MCB CINEMAS CALAFELL, SL
Emplaçament: CRTA BARCELONA – URB. MAS MEL  43820 CALAFELL

Fets

1. En data 6/07/2016 el senyor J. E. M. A. en representació de la mercantil MCB CINEMAS 
CALAFELL, SL va sol·licitar llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents 
a les REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SL. emplaçades 
a la CRTA. BARCELONA, KM 56 URB. MAS MEL - CENTRE COMERCIAL CAPRABO amb 
referència cadastral XXXXX.



Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Ferran Pelegrina 
Ruiz, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. Ferran Pelegrina Ruiz i de l’arquitecte tècnic Sr. David Prera 
Payà.

2. En data 19 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:

“ Conclusió

Un cop resoltes les deficiències reflectides a l’informe de 28 de juliol de 2016 i obtingut informe favorable 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, és procedent concedir la llicència 
d’acord amb la legislació urbanística, compleix la normativa del POUM de Calafell a la zona.

Condicionaments

1. L’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments resta
condicionat a l’adopció de la següent mesura de seguretat contra incendis:

a) Les portes de comunicació dels magatzems i de les cabines de projecció amb la zona de públic
han de ser com a mínim EI2 45-C5.

b) 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 anteriors i les 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. J. E. M. A. en representació de 
la mercantil MCB CINEMAS CALAFELL, SL llicència urbanística d’obra major per realitzar les 
REPARACIONS I MILLORES A L'EDIFICI DEL MCB CINEMAS CALAFELL, SL. CRTA. 
BARCELONA, KM 56 URB. MAS MEL- CENTRE COMERCIAL CAPRABO amb referència cadastral 
XXXXXX 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 0,00 euros.

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

7. Comunicar a l’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.

2.1.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXP. NÚM. 
XX/2015 PER LA NO CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA PREVISTA AL C/ RASA DEL MEIX DE 
LA URB. LA BONANOVA DE CALAFELL.

Identificació de l’expedient

Sol·licitud de modificació de la llicència urbanística obres majors exp. Núm. XX/2015 per no haver-
se executat la piscina inicialment prevista, acompanyada de la corresponent documentació tècnica.

Fets

1. El 21/01/2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, acorda concedir llicència urbanística 
d’obra major per a la construcció d’un HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA al carrer 
Rasa del Meix de la Urb. La Bonanova de Calafell El promotor és el senyor D. Z. M. 
aquesta llicència es va tramitar amb número d’expedient ONP 48/2015.

2. El 2 d’agost de 2016, amb RGE 2016/26.367, la senyora L. C. C. en representació del promotor 
Sr. D. Z. M. presenta dues copies de l’ AS BUILT del projecte executat i on sol·licita la 
modificació de la llicència urbanística obres majors exp. XX/2015 per no 



haver-se executat la piscina inicialment prevista, acompanyada de la corresponent documentació 
tècnica. 

3. Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, de data 29 d’agost de 2016, amb les
següents consideracions:

“ Conclusió

Per tant, i un cop fetes les comprovacions adients en quant al compliment dels paràmetres
urbanístics per l’edificació resultant de les modificacions, procedeix l’aprovació atès que les
modificacions introduïdes compleixen la normativa del POUM de Calafell a la zona. L’ICIO a
retornar és de 416,41€ (quatre cents setze euros amb quaranta un cèntims d’euro)

Advertiment

En cas que en el futur es vulgui executar la piscina, caldrà tramitar una nova llicència d’obres
majors.”

4. Vist l’informe, emès per l’assessor jurídic, de data 21 de setembre de 2016, el qual s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments de dret

1. La normativa d’aplicació vigent és la del POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el
24 de gener de 2011 i en vigor a partir del 24 d’octubre de2011, dia de la seva publicació al DOGC.

2. La modificació introduïda consisteix en que NO S’HA EXECUTAT LA CONSTRUCCIÓ DE LA
PISCINA prevista inicialment en el projecte de llicència.

3. Aquesta modificació no comporta augment de l’ocupació ni de la superfície construïda, computables
a efectes normatius en relació a la normativa del nou POUM de Calafell, de l’edificació inicialment
prevista al projecte de llicència.

4. Aquesta modificació sí que comporta una reducció del Pressupost d’Execució Material (PEM) de
l’obra executada, la qual cosa s’ha de tenir en compte als efectes de la regularització de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) provisional satisfet pel promotor, el qual ha de
ser compensat.

5. L’ICIO provisional satisfet pel promotor va ser de 8.165,01€, calculat per BASE aplicant un tipus
del 4% sobre el PEM de 204.125,33€ (base imposable) del projecte presentat. Aquest PEM és de la
totalitat de l’obra projectada (habitatge més piscina).

6. El PEM corresponent a la piscina no executada està reflectit en el Pressupost per capítols del
projecte presentat per l’obtenció de la llicència i és de 10.410,39€. A aquest pressupost (base
imposable) se li aplica el tipus del 4% i resulta un ICIO provisional de 416,41€ corresponent a la
piscina no executada, i que és l’ import a retornar al promotor.

7. 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- Atorgar al Sr. D. Z. M. la modificació de la llicència urbanística XX/2015 per no haver-se 
executat la piscina inicialment prevista, de la finca ubicada al C/ Rasa del Meix – Urb. Bonanova 
de Calafell.

2- Procedir a retornar l’import de 416,41 €  al promotor.

3- Notificar la present resolució a l’interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

2.1.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR 
EXP. XX/2015   

Identificació de l’expedient

Sol·licitud de modificació de la llicència urbanística obres majors exp. Núm. XX/2015 consistent en 
la construcció de més murs de contenció, construcció de coberta de la piscina i la modificació del cobert 
inicial. 

Fets
1. El 18 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, acorda concedir llicència 

urbanística d’obra major per a la construcció de COBERT I PISCINA al C XILE DE SEGUR DE 
CALAFELL.

2. El 8 d’agost de 2016, amb RGE 2016/26.944, el senyor J. C. J. R. sol·licita la modificació de la 
llicència urbanística d’obres majors exp. Núm. XX/2016 presentant dues còpies amb les 
modificacions introduïdes respecte el projecte aprovat i en base al qual es va atorgar la llicència 
tramitada amb expedient ONP XX/2015.

3. Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, de data 7 de setembre de 2016, amb les 
següents consideracions:

“Conclusió

Per tant, i un cop fetes les comprovacions adients en quant al compliment dels paràmetres 
urbanístics per l’edificació resultant de les modificacions, procedeix l’aprovació atès que les 
modificacions introduïdes compleixen la normativa del POUM de Calafell a la zona.

L’ICIO d’aquesta ampliació, a liquidar pel promotor, és de 735,80€ (set-cents trenta cinc euros 
amb vuitanta cèntims d’euro)”

4. Vist l’informe, emès per l’assessor jurídic, de data 21 de setembre de 2016, el qual s’adjunta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret

1. La normativa d’aplicació vigent és la del POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el
24 de gener de 2011 i en vigor a partir del 24 d’octubre de2011, dia de la seva publicació al DOGC.

2. Les modificacions introduïdes consisteixen en:



a) S’han executat més murs de contenció dels previstos inicialment en el projecte exp.
54/2015, aquests murs nous són el de façana de parcel·la, els laterals del tancament
posterior del cobert, i el de la zona de la piscina.

b) S’ha construït una cobertura de la piscina a base d’estructura de perfils d’alumini i
tancaments de vidre.

c) Modificació de la coberta del cobert inicial que passa de ser una teulada d’una única
pendent a tenir-la de dues pendents.

3. Les modificacions corresponents a l’augment dels murs de contenció i del canvi de coberta del
cobert inicial no comporta augment de l’ocupació ni de la superfície construïda, computables a
efectes normatius, de l’edificació inicialment prevista al projecte de llicència.

4. La modificació corresponent a la cobertura de la piscina sí que comporta augment de l’ocupació i de
la superfície construïda, computables a efectes normatius, de l’edificació inicialment prevista al
projecte de llicència. Però aquest augment no esgota ni l’ocupació màxima ni el sostre màxim
previstos.

5. Els nous murs de contenció i la cobertura de la piscina comporta un augment del Pressupost
d’Execució Material (PEM) de l’obra executada, la qual cosa s’ha de tenir en compte als efectes de
la regularització de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) provisional satisfet
pel promotor.

6. L’ICIO provisional satisfet pel promotor va ser de 1.409,90€ calculat per BASE aplicant un tipus del
4% sobre el PEM de 35.247,58€ (base imposable) aplicant els mòduls de l’Ordenança Fiscal.

7. El PEM corresponent als nous murs de contenció i a la cobertura de la piscina prové de la diferència
de pressupostos de projecte presentats, el de l’obra inicial (13.964,90€) i el definitiu incloent les
modificacions realitzades (32.360,00€), i és de 18.395,10€. A aquest pressupost (base imposable) se
li aplica el tipus del 4% i resulta un ICIO provisional de 735,80€ corresponent als nous murs de
contenció i a la cobertura de la piscina, i que és l’import complementari a satisfer pel promotor.

8. 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- Atorgar al Sr. Joaquin Carlos Jimeno Romero la modificació de llicència urbanística Exp. Núm. 
XX/2015 consistent en la construcció de més murs de contenció, construcció de coberta de la 
piscina i la modificació del cobert inicial

2- L’ICIO d’aquesta ampliació, a liquidar pel promotor el Sr. J. C. J. R., és de 735,80€ (set-cents 
trenta cinc euros amb vuitanta cèntims d’euro).

3- Notificar la present resolució a l’interessat i a BASE. 

2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

2.2.1. TRIENNIS VARIS OCTUBRE 2016   



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

GRU
P TREBALLADOR

ANTIGUITA
T TRIENNIS

DATA NOU 
TRIENNI

NOU  
TRIEN

NI
DATA  

EFECTES

ANTIGUIT
AT 

MENSUAL
DETALL NÚM 

TRIENNIS
C2 N. M., A. 03/09/2001 03/09/2016 5 01/10/2016 81,46 2 de AP + 3 de C2
C2 O. G., I. 08/09/1995 08/09/2016 7 01/10/2016 126,56 7 de C2

C1 M. F., C. agent policia local) 13/09/2010 13/09/2016 2 01/10/2016 44,66 1 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015)

C1 N. N., S. (agent policia local) 15/09/1989 15/09/2016 9 01/10/2016 166,75
1 de AP + 7 de C2 + 1 
de C1
(aplicació Llei 3/2015)

AP S. A., P. 25/09/2004 25/09/2016 4 01/10/2016 54,44 4 de E

C2
H. H., C. 01/10/2007 01/10/2016 3 01/10/2016 54,24 3 de C2

C2 S. T., F. 01/10/2007 01/10/2016 3 01/10/2016 54,24 3 de C2
C1 V. P., M. 01/10/1992 01/10/2016 8 01/10/2016 153,14 7 de C2 + 1 de C1

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

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0341, de 19 de setembre de 2016, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

«Setena

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

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

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



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

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

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

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Fets

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Passeig Verdaguer, 84 , de Igualada, de
data 19 d’agost de 2016 i RGE núm. 27891, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou 
del senyor A. H. P. amb les següents dades:

Referència:  081621344028G P4303700AD1
Data de diligència: 02.08.2016
Deute:  206,63€

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència Tributària
Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist que l'esmentat escrit indica que l’ ingrés s'efectuarà a Tresoreria Pública mitjançant Banc, Caixa
d'Estalvis i Cooperatives de crèdit, tot i que no es tingui compte oberta, amb els documents que
s’adjunten i es trameten al Departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

4. Vist l’informe núm. 354 de data 28 de setembre de 2016 emès per la secretària acctal. , que queda unit a
l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
Recursos Humans i per unanimitat acorda:

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili al
Passeig Verdaguer, 84, de Igualada,  de data 19 d’agost de 2016 i RGE núm. 27891, en el  que
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor Angel Holgado Polo per un import de
206,63€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.



2. Notificar a l’interessat, al departament de tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

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

4. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili al
Passeig Verdaguer, 84, de Igualada,  de data 19 d’agost de 2016 i RGE núm. 27891, en el  que
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor Angel Holgado Polo per un import de
206,63€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

5. Notificar a l’interessat, al departament de tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

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

2.2.3. PROPOSTA SOBRE LA SOL•LICITUD DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS A 
L’EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ, AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
DEPARTAMENT D’URBANISME   

Fets

1. El 12 d’agost de 2016 la senyora A. T. A. presenta instància en aquesta Corporació,(RGE número 
2016/27391) sol·licitant que el temps treballat en l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès li sigui 
reconegut a efectes de triennis, així com el seu abonament. Adjunta “Annex I. Certificat de serveis 
prestats” que queda unit a l’expedient, on s’acredita els seus serveis a l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès de l’01.07.2007 al 23.10.2007 i del 25.10.2007 al 24.07.2016, amb un total de 8 anys, 
11mesos i 22 dies, enquadrats dins del grup de titulació C2, en règim laboral.

2. El 18 de juliol de 2016 per acord de Junta de Govern Local es va acordar contractar a la senyora  A. T. 
A. com a auxiliar administrativa dins del Departament d’Urbanisme i Obres de la Corporació, 
mitjançant un contracte d'interinitat per cobrir la baixa maternal i posteriors permisos relacionats 
de la titular, senyora E. P. G. amb efectes del 25 de juliol de 2016 i fins a la seva reincorporació.

3. Atès que, d’acord amb la normativa sobre retribucions dels empleats públics, els triennis reconeguts 
tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de la sol·licitud, conforme al 
que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels funcionaris de carrera.

4. El 21 de setembre de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe favorable núm. 
346/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

5. El 29 de setembre de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 0919_1/16, sobre l’existència 
de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dret

1. Article 23 de l’actual Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell el qual disposa,
pel que fa a l’antiguitat que: “... S’estableix, en caràcter general, una quantitat fixa com a complement



d’antiguitat, el personal afectat per aquest Conveni té els mateixos drets que els funcionaris de 
l’Administració local pel que fa als grups, quantitats i triennis. A aquest complement s’hi té dret cada 
tres anys a partir del primer dia hàbil del mes següent en què s’acrediti l’antiguitat. El reconeixement 
dels triennis realitzarà d'ofici per l'Ajuntament. Tan sols procedeix a instància de l'interessat quan els 
serveis hagin estat prestats en una altra Administració Pública”. 

2. Article 25.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
estableix que "es reconeixen els triennis corresponents als serveis prestats abans de l'entrada en vigor
d'aquest Estatut, que tindran efectes retributius únicament a partir de l'entrada en vigor del mateix".

3. Article 10.5 EBEP on estableix que "als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui adequat a la
naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera" i la Resolució de 21 de juny
de 2007, de la Secretaria General per a l'Administració pública, per la qual es publiquen les Instruccions
per a l'aplicació de l'EBEP en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics,
en relació a l'art. 25.2 EBEP estableix que "per al reconeixement dels triennis s'aplicaran les normes de
Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració pública i la seva
normativa de desenvolupament".

4. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública, assenyala, en
l'apartat primer de l'article 1, que "a efectes de perfeccionament de triennis, es computaran tots els
serveis prestats pels funcionaris de carrera en qualsevol de les administracions públiques assenyalades en
l'article 1 de la Llei esmentada, sigui quin sigui el règim jurídic dels que hagin prestat, excepte els que
tinguin caràcter de prestacions personals i obligatòries".

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

6. Article 25 de l’EBEP relatiu a les retribucions dels funcionaris interins, i Instruccions dels Ministeris
d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques, de data 25 de maig de 2007, les quals estableixen
que per a l’aplicació de l’article 25 de la Llei 7/2007, els triennis reconeguts a l’empara d’aquest tindran
efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de la sol·licitud, conforme al que
estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels funcionaris de carrera.

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

8. 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.

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

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

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

1. Reconèixer el perfeccionament de triennis a l’empleada d’aquesta Corporació, senyora A. T.
A. personal laboral adscrit a l’escala d’administració, grup C2 de titulació, i ocupar el lloc de treball 
d’auxiliar administrativa, pel temps treballat a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, segons es detalla 
en la part expositiva d’aquest acord, el que suposa un total de 3 triennis, amb efectes de l’1 de 
setembre de 2016, dins del grup de titulació C2.



2. Notificar aquest acord a la persona interessada, al Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i
Tresoreria municipals, i informar a la Gestoria que porta els assumptes de personals per a la seva
efectivitat.

2.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L‘APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS 
I EXCLOSOS D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ 
D’UNA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’ENGINYER TÈCNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL   

Fets

1. L’11 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que 
regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió d’una plaça, en règim 
d’interinitat, d’enginyer tècnic de l’Ajuntament de Calafell.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.170, 
de data 26 de juliol de 2016, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 151, de data 8 
d’agost de 2016, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la presentació de 
sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. El 5 de setembre de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar aprovar la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la provisió d’una plaça, en règim d’interinitat, d’enginyer tècnic de l’Ajuntament de 
Calafell.

4. El 5 de setembre de 2016, amb RGE número 29350, el senyor A. S. O. presenta instància 
davant d’aquest Ajuntament sol·licitant s’accepti la seva sol·licitud per participar en la 
convocatòria per una plaça d’enginyer tècnic de referència.

5. Durant el període d’al·legacions no ha estat presentada cap recusació o abstenció dels membres de 
l’òrgan qualificador.

6. Vist l’informe de la secretària accidental núm. 0356/2016/RH/AS, de 29 de setembre de 2016, que queda 
unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 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 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques; articles 6 i 12.



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

7. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.Dos.

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 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. No admetre la instància presentada pel senyor A. S. O. el 5 de setembre de 2016, amb RGE número 
29350, per extemporània.

2. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu, 
mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça, en règim d’interinitat, d’enginyer tècnic 
de l’Ajuntament de Calafell, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants  d’admesos i exclosos es 
publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta Corporació, i els tres últims números del 
NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

3. Manifestar que tots els/les aspirants admesos han acreditat degudament estar en possessió del certificat 
de nivell de suficiència en  català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o superior, 
restant exempts de realitzar l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició 
segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 3 d’aquesta resolució.

4. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació 
per a la seva constitució:

Data: 17 d’octubre de 2016
Hora: A les 08:15 hores
Lloc: Aula 5 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

5. Convocar als aspirants admesos i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la 
realització del primer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova de coneixement de llengua 
catalana:

Data: 17 d’octubre de 2016 



Hora: A les 08:30 hores
Lloc: Aula 5 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

6. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el primer exercici i els que estaven exempts de
realitzar-lo, i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del tercer exercici
de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:

Data: 18 d’octubre de 2016
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Edifici El Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

7. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, que correspon a la
prova pràctica:

Data: 18 d’octubre de 2016
Hora: A les 13:00 hores
Lloc: Edifici El Celler de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

8. Convocar als aspirants admesos que hagin superat el quart exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització de l’entrevista personal:

Data: 20 d’octubre de 2016
Hora: A partir de les 10:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

9. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres
mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació als/a les
interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art. 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

10. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis successius
relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan qualificador en el
moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i
al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la qualificació de la prova realitzada.

11. Donar trasllat d’aquesta resolució al departament de Recursos Humans, al Departament de Medi
Ambient, i a la Junta de Personal pel seu coneixement i efectes escaients.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. Registre 
Entrada DNI

27136 952X

27243 895X

27255 510J

27261 268X

27475 393W



27482 368E

27484 619S

27645 791Q

27688 541X

27795 280L

27813 118W

27961 453K

27969 606Y

28085 959V

28101 797L

28179 984B

28185 756H

28198 619L

28227 697J

28293 703B

28315 116Q

28319 614C
28401 145F

28402 447Q

28411 231S

28414 734S

28442 403V

28448 521R

28477 361V

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Núm. Registre 
Entrada DNI Motiu/s d’exclusió

29350 542K 1

1) Per extemporània.

ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ



Núm. Registre 
Entrada DNI

27136 952X

27243 895X

27255 510J

27261 268X

27475 393W

27482 368E

27484 619S

27645 791Q

27688 541X

27795 280L

27813 118W

27961 453K

27969 606Y

28085 959V

28101 797L

28179 984B

28185 756H

28198 619L

28293 703B

28319 614C

28401 145F

28411 231S

28442 403V

28448 521R

28477 361V

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre 
Entrada DNI

Motiu/s de no exempció

28227 697J 1

28315 116Q 1

28402 447Q 1



28414 734S 2

1) No aporta certificat acreditatiu de la titulació exigida o de l’exempció
2) Aportar titulació inferior a l’exigida

2.2.5. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I 
EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/SECRETÀRIA GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, AMB CARÀCTER INTERÍ I FINS A LA INCORPORACIÓ DE 
L’ACTUAL SECRETÀRIA, PER LA BAIXA MATERNAL I/O ALTRES PERMISOS QUE 
COMPORTIN AQUESTA SITUACIÓ   

Fets

1. El 29 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que
regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió de forma temporal, i fins a la
incorporació de la secretària accidental, el lloc de treball de Secretari/Secretària general de l’Ajuntament
de Calafell, amb caràcter interí i supeditat a cobrir la baixa maternal i/o altres permisos que comportin
aquesta situació.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.196,
de data 1 de setembre de 2016, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 172, de data 8 de
setembre de 2016, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la presentació de
sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. Dins de l’esmentat termini, que finalitzava el 28 de setembre de 2016, han estat presentades cinc (5)
sol·licituds.

4. Vist el nomenament de vocals i vocals suplents designats per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i per la Corporació, que formen part de l’òrgan qualificador per la convocatòria de referència,
que estableix la base cinquena de les bases.

5. El 29 de setembre de 2016, la secretària accidental emet informe núm. 0355/2016/RH/AS, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Base segona de les bases que regulen el procés selectiu per a la provisió de forma temporal, i fins a la
incorporació de la secretària accidental, el lloc de treball de Secretari/Secretària general de l’Ajuntament
de Calafell, amb caràcter interí i supeditat a cobrir la baixa maternal i/o altres permisos que comportin
aquesta situació, on s’estableixen els requisits que han de complir els aspirants per poder prendre part en
la convocatòria, entre els quals hi ha el següent:

“d) Estar en possessió del títol de Llicenciat/da en Dret, Llicenciat/da en Ciències polítiques i de
l’administració, Llicenciat/da en Sociologia, o el títol de grau corresponent.



Cas d’invocar un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.”

2. Base tercera, punt 7, de les esmentades bases on s’estableixen els motius d’exclusió, que són:

“…la no presentació de la documentació següent:

 Instància degudament signada.
 Fotocòpia del DNI.
 El justificant de pagament dels drets d’examen, o certificat d’exempció d’abonament dels drets

d’examen, de data posterior a la publicació de la convocatòria.”

3. Base catorzena de les esmentades bases on s’estableix el motiu i forma de justificació de l’exempció del
pagament de les taxes d’examen, que són:

“....l’article 5.1.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament de les taxes:

- Els drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, per les persones que
estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.

Aquest extrem s’acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina d’ocupació, de data 
posterior a la publicació d’aquesta convocatòria.”

4. Article 34  del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, pel que fa als nomenaments
interins.

5. Article 22 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, pel que fa a la titulació exigida
a una secretaria de classe primera: Llicenciat/da en Dret, Llicenciat/da en Ciències polítiques i de
l’administració, Llicenciat/da en Sociologia, o el títol de grau corresponent

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

7. Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques. Articles 6 i 12.

8. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.Dos.

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

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. 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:

Aquest assumpte queda sobre la taula

2.2.6. PROPOSTA SOBRE LA RECUPERACIÓ I ABONAMENT DE LA PART RESTANT DE LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE L’ANY 2012 DEL PERSONAL NO ACTIU DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL QUE HAN SOL•LICITAT EL SEU PAGAMENT, AIXÍ COM 
DEL PERSONAL ACTIU QUE PER ERROR D’OMISSIÓ NO ES VA ABONAR EN EL MES 
D’AGOST DE 2016.   

Fets

1. El 22 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va acordar, entre altres punts, reconèixer a tots els
empleats públics de l’Ajuntament de Calafell que van prestar efectivament serveis durant tot o part del
període en què es va meritar la paga extraordinària de desembre de 2012, l'import per la part restant que
manca abonar, d’acord amb el que estableix la DA.12ª.U de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, així com abonar, per al personal que es trobi
actualment en actiu a l'Ajuntament de Calafell i que tingui dret a l'abonament, amb el concepte
“Recuperació de la part restant de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012".

2. En el mateix acord s’estableix que per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui
dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, ho hauran de
sol·licitar a l'Ajuntament, en els termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix, es
procedirà al seu abonament. En l’acord s'adjunta certificat de la relació de personal al servei de
l'Ajuntament i la quantia que els correspondria percebre.

3. Atès que s’ha detectat que per error d’omissió no es va incloure en aquell acord als següents empleats,
el senyor Marcos Cordero Marín i senyora Montserrat Onrubia Garcia, que actualment estan en actiu, i
a l’empleat senyor Juan Luis Cachinero Tamayo que inicia contracte laboral amb efectes de l’01 de
setembre de 2016 per tant, els hi correspon l’abonament segons detall :

TREBALLADORS NO 
ACTIUS

SBASE 
PEXT

ANT 
EXTRA

DESTÍ 
EXTRA

ESPECIFI
C EXTRA

BRUT 
EXTRA 

PENDENT 
A ABONAR

C. T., J. L.
175,78 0 76,15 112,55 364,48

C. M.,M.
96,77 0 57,03 127,92 281,72

O. G., M.
290,3 26,01 138,13 214,92 669,36

4. El 12 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 30092/2016) instància del 
senyor S. M. M., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte bancari diferent 
al que va fer la Corporació per al seu primer ingrés

5. El 30 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 28737/2016) instància del senyor 
D. S. O., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part proporcional 
de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de compte bancari que 
realitzava els ingressos de nòmina la Corporació. 



6. El 02 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29076/2016) instància del 
senyor C. C. S. M. empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte bancari diferent 
al que va fer la Corporació per al seu primer ingrés.

7. El 24 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 28212/2016) instància del senyor 
J. R. P., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte bancari diferent 
al que va fer la Corporació per al seu primer ingrés.

8. El 18 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27749/2016) instància del senyor 
J. D. M. M. empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número de compte bancari 
diferent al que va fer la Corporació per al seu primer ingrés.

9. El 02 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 0282E/10291/2016) 
instància de la senyora A. P. T., empleada actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix 
número de compte bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

10. El 09 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29912/2016) instància del 
senyor D. M. N. L., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de 
compte bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

11. El 02 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29068/2016) instància de la 
senyora S. V. R. empleada actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la 
part proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de 
compte bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

12. L’01 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29030/2016) instància de la 
senyora M. S. O., empleada actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la 
part proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de 
compte bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

13. El 17 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27649/2016) instància del senyor 
M. O. V., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de compte 
bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

14. El 19 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27900/2016) instància de la 
senyora N. M. G., empleada actualment activa en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix  número de 
compte de la nòmina.

15. El 19 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27902/2016) instància del senyor 
S. C. R., empleat actualment actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part proporcional 
de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix  número de compte de la 
nòmina.

16. El 19 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27904/2016) instància de la 
senyora M. G. G., empleada actualment activa en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix número de 
compte de la nòmina. 



17. El 30 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 28736/2016) instància del senyor 
J. D. M. O., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part proporcional 
de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el mateix número de compte bancari 
que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació.

18. El 31 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 28803/2016) instància del senyor 
F. C. C., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part proporcional 
de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta un número diferent al número de 
compte bancari al que es realitzava l’abonament de nòmina, i no aporta document degudament 
emplenat de les dades bancàries del creditor.

19. L’1 de setembre  de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29031/2016) instància del 
senyor P. S. R., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part 
proporcional de la paga extra del 2012 que li va ser retinguda i no abonada. En la instància 
presentada consta un número diferent al número de compte bancari al que es realitzava l’abonament de 
nòmina, i no aporta document degudament emplenat de les dades bancàries del creditor.

Atès que el senyor P. S. R. no va sol·licitar la segona part de la paga extra que es va abonar el 
mes de novembre de 2015, o gener de 2016 al personal no actiu de l’Ajuntament de Calafell, no li va 
ser abonada, i donat que ara sol·licita la part restant, es té en consideració la suma total pendent 
d’abonar per aquest concepte.

20. El 2 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 29078/2016) instància de la 
senyora J. S. M., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la 
part proporcional de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix número de 
compte de la nòmina. Adjunta conformitat de l’entitat bancària com a titular del compte on sol·licita 
l’ingrés de la petició.

21. El 23 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 28089/2016) instància de la 
senyora M. A. R. B., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la 
part proporcional de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix  número 
de compte de la nòmina. Adjunta conformitat de l’entitat bancària com a titular del compte on 
sol·licita l’ingrés de la petició.

22. El 10 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 27222/2016) instància de la 
senyora M. C. J. i O., empleada actualment no activa en aquesta Corporació, en la qual sol·licita la 
part proporcional de la paga extra del 2012. L’abonament corresponent es farà en el mateix número de 
compte de la nòmina. Adjunta conformitat de l’entitat bancària com a titular del compte on sol·licita 
l’ingrés de la petició.

23. El 13 de setembre de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 30279/2016) instància del 
senyor M. B. E.,  en la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012, del seu fill, 
treballador difunt d’aquesta Corporació, J. B. C.. El número de compte que aporta és el mateix que 
consta a l’expedient per al primer pagament d’aquest concepte, on hi constaven com a titulars els dos 
progenitors del difunt. No s’aporta escriptura notarial d’acceptació i adjudicació d’herència.

24. El 21 de març de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 9721/2016) instància de la 
senyora A. G. S.,  en la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012, del treballador 
difunt, senyor J. R. J.

El 3 d’agost de 2016 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 26540/2016 i RGE número 
26541/2016) instàncies del senyor S. R. G. i senyor G. R. G., 



respectivament, en les quals sol·liciten es faci efectiva la part proporcional corresponent a la 
paga extraordinària de desembre de 2012 del seu pare, senyor J. R. J. 

En totes les instàncies s’adjunta conformitat de l’entitat bancària com a titular del compte on sol·liciten 
l’ingrés de la petició. Així mateix, i segons l’escriptura notarial d’acceptació i adjudicació 
d’herència aportada consta que els legítims hereus són la titular de la instància i els seus fills: G. 
R. G. i S. R. G. 

25. El 24 de març de 2016 (RGE número 10379/2016) té entrada en aquesta Corporació instància de la 
senyora C. M. C. en representació de la senyora A. S. M. en la qual sol·licita se li faci efectiva el 
50% de la paga, així com la part ja abonada amb anterioritat, que no li va ser abonada al pare de la 
seva filla, senyor C. S. G., treballador difunt d’aquesta Corporació. Aporta formalització 
d’herència notarial i en la mateixa es fa constar que quedi exclosa de l’administració dels bens i drets 
de la filla del difunt, senyora A. S. M., la seva mare, senyora C. M. C.

26. Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 29  de setembre de 2016, número 894, i que 
queda unit a l’expedient.

27. Vistos els informes núm 337 i 349, de 21 de setembre de 2016, emesos per la directora de Recursos 
Humans, i que queden units a l’expedient. 

Fonaments de dret

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

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

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

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

3. D’acord amb el punt 3 de la DA 12.U estableix que cada Administració Pública podrà aprovar les mesures
previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació economico-financera.  No obstant això, la DA
12.U no defineix què cal entendre per “situació econòmica-financera”.



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

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

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

7. Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA).

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

9. Acord de la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2016.

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

11. 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. 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 
Recursos Humans i per unanimitat acorda:

1. Aprovar l’obligació d’abonar al personal que tot seguit es detalla l’import corresponent a la part restant de
la paga extra de desembre de 2012, per haver estat sol·licitada i aportar la documentació requerida per la
seva aprovació.

TREBALLADORS NO ACTIUS
SBASE 

PEXT
ANT 

EXTRA
DESTÍ 

EXTRA
ESPECIFIC 

EXTRA

BRUT EXTRA 
PENDENT A 

ABONAR
C. T., J. L.

175,78 0 76,15 112,55 364,48
C. C. F.

290,3 49,93 149,11 217,73 707,07
C. S. M., C.

178,76 8,78 84,77 114,46 386,77



C. M., M. 96,77 0 57,03 127,92 281,72

C. R., S. 262,17 0 0 0 262,17
G. G., M.

294,66 1,65 0 0 296,31

M. O., J. D. 290,3 59,34 171,08 383,75 904,47
M. M., S.

290,3 17,33 149,16 217,73 674,52

M. LL., N. 123,17 0 0 0 123,17

M. M., J. D. 290,3 34,67 171,08 383,75 879,80

N. L., D. M. 290,3 69,35 171,08 383,75 914,48

O. V., M. 290,3 104,01 171,08 383,75 949,14
O. J., M. DEL C.

290,3 86,68 171,08 383,75 931,81
O. G., M.

290,3 26,01 138,13 214,92 669,36

P. T., A. 290,3 33,93 138,13 318,46 780,82

R. P., J. 290,3 69,35 149,11 217,74 726,50

R. J., J. 290,3 60,67 171,08 371,19 893,25

R. B., A. 268,19 1,49 0,00 0,00 269,68

S. R., P. 448,64 93,77 230,45 336,50 1109,36

S. M., J. 268,14 26,34 127,15 171,69 593,32

S. O., D. 290,3 26,01 171,08 383,75 871,14

S. O., M. 95,15 0 45,27 58,09 198,51

V. R., S. 290,3 0 171,08 514,11 975,49

2. Desestimar la petició realitzada per la senyora C. M. C. d’abonament de la part proporcional de la 
paga extraordinària de desembre de 2012, per no ser la persona legalment representant de la filla del 
difunt empleat, senyor C. S. G.

3. Retenir l’ordre de pagament a la petició realitzada per l’empleat no actiu, senyor F. C. C. 
d’abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, per no acreditar 
la titularitat del compte bancari.

4. Retenir l’ordre de pagament a la petició realitzada per l’empleat no actiu, senyor P. S. R., d’abonament 
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, per no acreditar la titularitat del 
compte bancari.

5. Notificar aquesta resolució als interessats que han desestimat la seva petició i donar trasllat a la 
Intervenció i Tresoreria municipals, i al Departament de Recursos Humans i a la Junta de personal i 
Comitè d’empresa per al seu coneixement i efectes. 

2.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA – OCUPACIÓ

2.3.1. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ FINAL DE REVOCACIÓ PARCIAL DE 
LA SUBVENCIÓ PROGRAMA SUMA’T 41-2010.   

Fets: 



1. En data 13/12/2010 el director del servei d’Ocupació de Catalunya va dictar resolució atorgant a
l’Ajuntament de Calafell la quantitat de 210.630€ per dur a terme les accions presentades en el marc
del programa SUMA’T.

2. En data 1/07/2013, el senyor Joan Olivella i Ricart com a representant legal d’aquest ajuntament
presenta un escrit de renúncia de la subvenció atorgada per dur a terme les accions aprovades dins el
marc del programa SUMA’T, per l’import de 45.493€

3. En data 05/05/2014 l’ajuntament de Calafell ha rebut la notificació de la resolució d’inici
d’expedient de revocació parcial

4. En data 16/05/2014 l’ajuntament de Calafell presenta escrit d’al·legacions
5. Per resolució de data 20/06/2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya, accepta parcialment la

subvenció atorgada en la quantia de 33.766,51€ i es declara l’obligació de l’ajuntament de reintegrar
a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 37.143,51€, percebuda indegudament, més els
interessos legals en la quantitat de 744,91€

6. En data 14/08/2014 l’ajuntament de Calafell fa transferència al Servei d’Ocupació de Catalunya per
import de 37.143,41€

7. En data 12/12/2015, Intervenció Delegada de Control Financer del FSE va notificar a l’Ajuntament
de Calafell, l’Acta de control financer efectuada per raó de la subvenció destinada a la realització
del Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya.

8. Per informe de la data 16/12/2015 de la interventora delegada de control financer del FSE es posa de
manifest un import d’incidència de 10.903,48€ i es proposa que l’òrgan gestor iniciï el procediment
de revocació parcial pertinent. Els motius venen detallats en la resolució de revocació que adjuntem.

9. La Resolució final de revocació parcial a instància de la Intervenció Delegada de Control Financer
de FSE declara l’obligació de l’Ajuntament de Calafell de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la
quantitat de 10.903,48€, percebuda indegudament, més els interessos legals en la quantia de
218,67€.

10. La tècnica de treball Jezabel Ruiz Mestres, emet informe de data 27 de setembre de 2016 el qual
queda unit a l’expedient.

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. Acceptar la revocació parcial del programa SUMA’T en la quantia 10.903,48€  més 218,67€ en
concepte d’interessos amb número d’expedient SUMA’T-41.2010.

2. Reintegrar al SOC la quantitat de 10.903,48€, percebuda indegudament més 218,67€ en concepte
d’interessos .

3. El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al següent compte corrent:

Caixa de Pensions. Entitat 2100
Oficina 1183
Dígit de control 35 Núm. Compte 0200135636
Compte restringit del Servei d’Ocupació de Catalunya.

S’haurà de fer arribar un comprovant de la transferència bancària, on ha de constar el número d’expedient a 
què correspon l’ ingrés que s’efectua, al fax de la Secció de Tresoreria, número 93.553.65.64 o al correu 
electrònic: tresoreria.soc@gencat.cat, del servei de Pressupostos i Gestió Econòmica.

4. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i el Servei d’Ocupació de Catalunya.



I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:15, i dóna l'acte per acabat, del qual 
jo, com a secretari/ària en dono fe.




