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A Calafell, en data 5 de setembre de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    

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

AAAALLLLTTTTRRRREEEESSSS    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS:::: 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr./a MIGUEL ANGEL PERIN 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: 

1111....----    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    AAAACCCCTTTTAAAA    

1.1. JGL2016/32 ordinari 25/07/2016 

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

2222....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA 
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    IIIILLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAALLLL    CCCC....    CCCCOOOOSSSSTTTTEEEESSSS    DDDDEEEELLLL    GGGGAAAARRRRRRRRAAAAFFFF,, DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    11116666////11116666))))      

FFFFeeeettttssss    

En data 1 de juliol de 2016 l’inspector d’obres del Departament d’Urbanisme fa inspecció a l’immoble 
situat al carrer Costes del Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat de la Sra. N. C. E. i 
comprova que s’han executat unes obres, sense disposar de llicència d’obres, i essent manifestament 
il·legalitzables, consistents en: 

“Construcció d’un cobert en planta baixa d’estructura de fusta i coberta de planxes de teules  

de superfície 7 m x 7 m (49 m2), en la part de darrera de la finca i contigu a la finca veïna.” 



Així consta de l’informe-denúncia de l’inspector d’obres, de data 1 de juliol de 2016, incorporat a 
l’expedient.  

En data 15 de juliol de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que s’adjunta a aquesta 
resolució com ANNEX 1 i que consta incorporat a l’expedient. 

En data 19 d’agost de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe que s’adjunta a aquesta resolució com ANNEX 2 i que consta incorporat a l’expedient 
en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU). 

D’acord amb l’article 110 i següents del Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de protecció 
de la legalitat urbanística vulnerada. 

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que    disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 

a) L’enderrocament de les obres executades.
b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin estat
modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 

3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos

il·legals de l’immoble de què es tracti. 
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

D’acord amb el que disposa l’article 117 del RPLU, es poden adoptar, entre d’altres que siguin 
escaients, les mesures provisionals següents: 

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.



b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.

117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les 
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment 
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades. 

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra la Sra. N. C. E. per 
haver executat a l’immoble situat al carrer Costes del Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell 
unes obres sense disposar de llicència d’obres i essent manifestament il·legal·litzables consistents 
en: 

“Construcció d’un cobert en planta baixa d’estructura de fusta i coberta de planxes de teules  

de superfície  7 m x 7 m (49 m2), en la part de darrera de la finca i contigu a la finca veïna.” 

2222....---- Advertir als interessats que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el caràcter de 
manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a l’esmentat article 120 RPLU. 

3333....----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé, com a secretària, del 
present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4444....----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s un termini d’audiència de 15 dies a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de 
l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5555....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

2222....1111....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS        IIIILLLL....LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAALLLL    CCCC....    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAADDDDOOOORRRR,,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    11117777////11116666))))    

FFFFeeeettttssss    

En data 13 de juliol de 2016 l’inspector d’obres del Departament d’Urbanisme fa inspecció a l’immoble 
situat al carrer Baixador de Segur de Calafell, propietat de la Sra. J. T. R. i comprova que s’han 
executat unes obres, sense disposar de llicència d’obres, i essent manifestament il·legalitzables, 
consistents en: 



“ampliació de l’habitatge en planta baixa consistent en la construcció d’un annex en zona de 
retranqueig, de 4x4 m de superfície (16m2), d’estructura metàl·lica i vidre amb coberta de 
xapa metàl·lica tipus sandwich.” 

Així consta de l’informe-denúncia de l’inspector d’obres, de data 13 de juliol de 2016, incorporat a 
l’expedient.  

En data 18 de juliol de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que s’adjunta a aquesta 
resolució com ANNEX 1 i que consta incorporat a l’expedient. 

En data 19 d’agost de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe que s’adjunta a aquesta resolució com ANNEX 2 i que consta incorporat a l’expedient 
en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU). 

D’acord amb l’article 110 i següents del Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de protecció 
de la legalitat urbanística vulnerada. 

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que    disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 

a) L’enderrocament de les obres executades.
b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin estat
modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 

3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos

il·legals de l’immoble de què es tracti. 
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.



D’acord amb el que disposa l’article 117 del RPLU, es poden adoptar, entre d’altres que siguin 
escaients, les mesures provisionals següents: 

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.

117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les 
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment 
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades. 

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra la Sra. J. T. R., per 
haver executat a l’immoble situat al carrer Baixador de Segur de Calafell unes obres sense 
disposar de llicència d’obres i essent manifestament il·legal·litzables consistents en: 

“ampliació de l’habitatge en planta baixa consistent en la construcció d’un annex en zona de 
retranqueig, de 4x4 m de superfície (16m2), d’estructura metàl·lica i vidre amb coberta de 
xapa metàl·lica tipus sandwich.” 

2222....---- Advertir als interessats que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el caràcter de 
manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a l’esmentat article 120 RPLU. 

3333....----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé, com a secretària, del 
present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4444....----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s un termini d’audiència de 15 dies a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de 
l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5555....---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

6666....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

2222....1111....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRR    
OOOOBBBBRRRREEEESSSS    IIIILLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAA    LLLLAAAA    RRRRAAAAMMMMBBBBLLLLAAAA    NNNNOOOOVVVVAAAA,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    11118888////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 26 de juliol de 2016 l’inspector d’obres del Departament d’Urbanisme fa inspecció a l’immoble 
situat a la Rambla Nova Calafell, propietat de la Sra. M. O. A., i 



comprova que s’han executat unes obres, sense disposar de llicència d’obres, i essent manifestament 
il·legalitzables, consistents en: 

“Construcció de caseta d’alumini i coberta de xapa metàl·lica tipus sandwich de 4x2 m de 
superfície.” 

Així consta de l’informe-denúncia de l’inspector d’obres, de data 26 de juliol de 2016, incorporat a 
l’expedient.  

En data 2 d’agost de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que s’adjunta a aquesta 
resolució com ANNEX 1 i que consta incorporat a l’expedient. 

En data 19 d’agost de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe que s’adjunta a aquesta resolució com ANNEX 2 i que consta incorporat a l’expedient 
en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).    

D’acord amb l’article 110 i següents del Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de protecció 
de la legalitat urbanística vulnerada. 

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els casos que 
l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia o s’hagi incomplert el 
requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini d’al·legacions, la resolució que posi fi al 
procediment ordenarà que    disposa d’un mes per executar voluntàriament les mesures per restaurar la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent 
en pot ordenar l’execució forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents: 

a) L’enderrocament de les obres executades.
b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin estat
modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 

3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos

il·legals de l’immoble de què es tracti. 



f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

D’acord amb el que disposa l’article 117 del RPLU, es poden adoptar, entre d’altres que siguin 
escaients, les mesures provisionals següents: 

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió
de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.

117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les 
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment 
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades. 

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra la Sra. M. O. A., 
per haver executat a l’immoble situat a la Rambla Nova de Calafell unes obres sense disposar de 
llicència d’obres i essent manifestament il·legal·litzables consistents en: 

“Construcció de caseta d’alumini i coberta de xapa metàl·lica tipus sandwich de 4x2 m de 

superfície.” 

2.2.2.2.---- Advertir als interessats que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el caràcter de 
manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a l’esmentat article 120 RPLU. 

3.3.3.3.----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé, com a secretària, del 
present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4.4.4.4.----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s un termini d’audiència de 15 dies a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de 
l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5.5.5.5.---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

6.6.6.6.----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 



2222....1111....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''EEEESSSSMMMMEEEENNNNEEEESSSS    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    111133336666////2222000011116666 

Vista sol·licitud de llicència d’obres per a la    RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    DDDDEEEE    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    PPPPEEEERRRR    AAAA    CCCCLLLLÍÍÍÍNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVEEEETTTTEEEERRRRIIIINNNNÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    situat 
al C/ de les Eres de Calafell Poble, a nom de CCCCLLLLÍÍÍÍNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVEEEETTTTEEEERRRRIIIINNNNÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL,,,,    SSSS....CCCC....PPPP....,,,, 
corresponent a l'expedient d’obra número 111133336666////2222000011116666....    

Vist informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 31 d’agost de 2016, del qual literalment es 
desprèn el següent: 

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiioooonnnnssss    

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

• Dos exemplars d'original d’una memòria tècnica signada per tècnic competent. amb

descripció de les obres realitzar, plànols de situació, emplaçament, planta distribució de

l’estat inicial i del final, planta instal·lacions, secció, justificació de la gestió de residus de la

construcció i pressupost detallat de les obres

La memòria podrà estar visada pel Col·legi Oficial corresponent, en cas contrari s’haurà 
d’aportar declaració responsable signada que indiqui que el tècnic no està afectat per cap 
circumstància d’incompatibilitat, ni de inhabilitació professional i que disposa d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi el seu exercici 
professional. 

• Assumeix de direcció del tècnic

• Un exemplar original de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut

• Fotocopia de l’escriptura de constitució de la societat

• Fotocopia del DNI del representant “

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- RRRREEEEQQQQUUUUEEEERRRRIIIIRRRR    a la CCCCLLLLÍÍÍÍNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVEEEETTTTEEEERRRRIIIINNNNÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL,,,,    SSSS....CCCC....PPPP....,        per tal que, en el termini de 
quinze (15) dies, esmeni les deficiències detectades a la seva petició de llicència d’obres Exp. Núm. 
111133336666////2222000011116666    , per a la RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA    DDDDEEEE    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    PPPPEEEERRRR    AAAA    CCCCLLLLÍÍÍÍNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVEEEETTTTEEEERRRRIIIINNNNÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    situat al C/ de les Eres de 
Calafell Poble, 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. 

− Dos exemplars d'original d’una memòria tècnica signada per tècnic competent. amb descripció 
de les obres realitzar, plànols de situació, emplaçament, planta distribució de l’estat inicial i del 
final, planta instal·lacions, secció, justificació de la gestió de residus de la construcció i 
pressupost detallat de les obres 

La memòria podrà estar visada pel Col·legi Oficial corresponent, en cas contrari s’haurà 
d’aportar declaració responsable signada que indiqui que el tècnic no està afectat per cap 
circumstància d’incompatibilitat, ni de inhabilitació professional i que disposa d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi el seu exercici 
professional. 

− Assumeix de direcció del tècnic 
− Un exemplar original de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
− Fotocopia de l’escriptura de constitució de la societat 
− Fotocopia del DNI del representant 

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

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

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

AncecedentsAncecedentsAncecedentsAncecedents    

Vistos els expedients d’ordre d’execució que es relacionen a continuació per estar incomplint les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, segons la normativa vigent a les finques que tot 
seguit es detallen: 



1- Expedient núm. OE 171/13, iniciat per Decret 2013/4664 de data 22/10/2013, contra la 
Comunitat de Propietaris La Torre de Calafell per diverses actuacions a les façanes, 
balcons i la cornisa perimetral de la planta 14ena de l’edifici situat al c. Pintor Mir 
cantonada Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell.

2- Expedient núm. OE 87/14, iniciat per Decret 2014/3931 de 10/07/2014, contra GARCIA 
MONICA Y CIRSTINA, SL, SAREB, SA I BANCO POPULAR, SA per diverses actuacions a la 
finca del carrer Cúspide de Segur de Calafell.

3- Expedient núm.  OE 55/15, iniciat per Decret 2015/2583 de 12 de juny de 2015, contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas Romeu de 
Calafell.

4- Expedient núm. OE 56/15, iniciat per Decret 2015/2592 de 12 de juny de 2015 contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca situada al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell.

5- Expedient núm. OE 58/15, iniciat per Decret 2015/2589 de 12 de juny de 2015, contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca situada al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas 
Romeu, 49 de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

6- Expedient núm. OE 86/15, iniciat per acord de JGL de 6 d’agost de 2015 contra el Sr. 
O. A. S., per la neteja del solar situat a l’av. Santa Maria de Montserrat de la Urb. Segur 
de Dalt de Calafell.

7- Expedient núm. OE 112/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de 
2015 contra els Srs. O. P. H. i R. M. C., per la neteja de la part del darrera del solar situat al 
c. Equador cantonada c. Canadà de Segur de Calafell.

8- Expedient núm. OE 119/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de 
2015 contra el Sr. J. R. E. per la neteja del solar situat a l’av. Mèxic de Segur de Calafell.

9- Expedient núm. OE 130/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 
2015 contra el Sr. A. B. B. per la neteja del solar situat al c. Margalló de la Urb. Segur de 
Dalt de Calafell.

10- Expedient núm. OE 131/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra CONGONCER, SL, per la neteja de la finca situada a l’av. Espanya 
cantonada c. Bolívia de Segur de Calafell.

11- Expedient núm. OE 133/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra WIND PARK, SL, per la neteja de la finca situada al c. Xúquer de Segur de 
Calafell.

12- Expedient núm. OE 134/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra OBAR, SA, per la neteja del solar situat al c. Gessamí de la Urb. Valldemar de 
Calafell.

13- Expedient núm. OE 135/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2016 contra els Srs. J. A. L. i A. i A. R. R. per la neteja 



del solar, la retallada de la tanca vegetal i la reparació de la tanca d’obra a la finca situada 
al c. Llebeig de la Urb. Mas Mel de Calafell. 

14- Expedient núm. OE 136/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra MARCA INMOBILIARIA 88, SL per la neteja del solar situat al c. de la Comtesa 
del Castell de la Mota de Segur de Calafell.

15- Expedient núm. OE 137/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra MAOL GRUPO INMOBILIARIO, SL, per la neteja del solar situat al c. de la 
Comtesa del Castell de de la Mota de Segur de Calafell.

16- Expedient núm. OE 140/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra UNNIM, SAU, per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i de les tanques 
vegetals i la neteja i segellat de la piscina de la finca situada al c. Bellavista de Calafell Park 
de Calafell.

17- Expedient núm. OE 143/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra el Sr. Joel Domènech Aris, per la neteja del solar situat al c. Dàlia 
cantonada c. Narcís de la urb. Valldemar de Calafell.

18- Expedient núm. OE 145/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra els Srs. R. L. S. i A. S. C., per la neteja del solar situat al c. Garona de 
Segur de Calafell.

19- Expedient núm. OE 148/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra el Sr. F. F. S., per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions de 
la urb. Segur de Dalt de Calafell.

20- Expedient núm. OE 149/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra LES CASES DE SAMADA, SL, per la neteja del solar situat al c. Rector 
Triadó de Segur de Calafell.

21- Expedient núm. OE 151/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, per la neteja del solar situat a l’av. 
Diagonal de la Bonanova de Calafell.

22- Expedient núm. OE 154/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra PROMOCIONES CALAFONT, SL, per la neteja del solar situat al c. Clos del 
Rectoret de Calafell.

23- Expedient núm. OE 155/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra PROMOCIONES CALAFONT, SL, per la neteja del pati posterior de la finca 
situada al c. Clos del Rectoret de Calafell poble.

24- Expedient núm. OE 156/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA, per la neteja del solar situat al c. 
Jaume Rafel de la urb. Masia de la Font de Calafell.

25- Expedient núm. OE 158/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Argentina i av. Espanya de 
Segur de Calafell. 



26- Expedient núm. OE 160/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra M. EL G. AL G., per la neteja de la finca situada al c. Devesa de Girona de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell.

27- Expedient núm. OE 161/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra els hereus de la Sra. D. C. F., per la neteja del solar situat al
c. Llessuí de la Urb. Calafell Park de Calafell.

28- Expedient núm. OE 164/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra la Sra. Mª J. S. G., per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina de 
la finca situada al c. Torredembarra de la urb. Calafell Residencial de Calafell.

29- Expedient núm. OE 166/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra el Sr. J. G. Q. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Bellavista de la Urb. Calafell Park de Calafell.

30- Expedient núm. OE 3/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra el Sr. M. R. B. per la neteja del solar situat al c. Equador de Segur de Calafell.

31- Expedient núm. OE 4/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra la Sra. A. P. G. per la neteja del solar i la retallada de les branques a la 
via pública de la finca situada al c. Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell.

32- Expedient núm. OE 5/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra la Sra. M. P. A. per la neteja del solar situat al c. Tomás Breton de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell.

33- Expedient núm. OE 6/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra les Sres. A. Mª I. I. i J. I. N., per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de 
Segur de Calafell.

34- Expedient núm. OE 9/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra els Srs. A. Mª G. J. i R. P. A. per la neteja del  solar i la retallada de les 
branques a la via pública de la finca situada al c. Horta, s/n de la urb. Bellamar de 
Calafell.

35- Expedient núm. OE 10/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. F. S. J., per la neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell.

36- Expedient núm. OE 11/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. J. T. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Montpaó de la urb. Calafell Park de Calafell.

37- Expedient núm. OE 14/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL, per la neteja del solar situat al c. Puig 
de Bassegoda Cadaquès de la urb. Segur de Dalt de Calafell. 



38- Expedient núm. OE 16/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. J. D. M. R., per la neteja del solar situat al c. Cadaquès de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell.

39- Expedient núm. OE 18/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 conta el Sr. J. C. J. R., per la neteja del solar situat al c. Costes del Garraf de la urb. 
Segur de Dalt de Calafell.

40- Expedient núm. OE 19/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. J. L. C. per la neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell.

41- Expedient núm. OE 21/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra la Sra. H. B. H. per la neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la 
Urb. Segur de Dalt de Calafell.

42- Expedient núm. OE 22/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. I. S. S. per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina de la finca 
situada al c. Frederic Mompou de la urb. Mas Romeu de Calafell.

43- Expedient núm. OE 23/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. O. E. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Tomás Bretón de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

44- Expedient núm. OE 25/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Lluis Companys 
cantonada c. Loira de Segur de Calafell.

45- Expedient núm. OE 27/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Pintor Mir  situat a la mateixa adreça 
al municipi de Calafell, per un despreniment de la part de la cornisa d’un balcó.

46- Expedient núm. OE 28/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL, per la neteja del solar, el manteniment de 
l’arbrat, la retirada del pi mort i la retallada de les branques a la via pública de la finca 
situada al c. Frederic Mistral de la urb. La Bonanova de Calafell.

47- Expedient núm. OE 30/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Sra. C. C. G. per la neteja del solar i el manteniment i poda de l’arbrat 
de la finca situada al c. Joan Maragall de Segur de Calafell.

48- Expedient núm. OE 31/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra el Sr. A. O. H. per la neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de 
la urb. Segur de Dalt de Calafell.

49- Expedient núm. OE 32/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra ISARIANSA, SL per la neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell.

50- Expedient núm. OE 33/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra els Srs. J. Mª A. I. i Mª L. C. G. per la neteja del 



solar i el buidat, segellat i neteja de la piscina de la finca situada al c. Antilles de Xile de 
Segur de Calafell. 

51- Expedient núm. OE 35/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 28 d’abril de 
2016 contra el Sr. D. R. C. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Bolívia de Segur de Calafell.

52- Expedient núm. OE 36/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Sra. Mª J. C. N. per la neteja del solar situat al c. Ripoll de la urb. Segur de 
Dalt de Calafell.

53- Expedient núm. OE 37/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra els Srs. F. Fl. L. i A. M. P. per la neteja del solar  i el manteniment i poda de 
l’arbrat de la finca situada al c. Sant Tomas de la urb. Baronia de Mar de Calafell.

54- Expedient núm. OE 40/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. J. N. N. per la neteja del solar situat a l’av. Argentina de Segur de 
Calafell.

55- Expedient núm. OE 42/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra UMASIDO, SL, per la neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona de Segur 
de Calafell.

56- Expedient núm. OE 43/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. V. P. A. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Ferran Sor de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

57- Expedient núm. OE 44/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. A. M. per la neteja del solar situat al c. Paraguai de Segur de Calafell.

58- Expedient núm. OE 45/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra la Sra. M. T. B. B. per la neteja del solar, el manteniment de l’arbrat i la 
retallada de les tanques vegetals a la finca situada a l’av. Argentina de Segur de Calafell.

59- Expedient núm. OE 47/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. M. G. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada a l’av. França de Segur de Calafell.

60- Expedient núm. OE 48/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra els Srs. J. B. S. i N. F. F. per la neteja del solar, el buidat i neteja i 
manteniment de la piscina de la finca situada al c. Costes del Garraf. de la urb. Segur de 
Dalt de Calafell. 



61- Expedient núm. OE 49/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. D. B. B. per la neteja del solar situat al c. Galdiol de la urb. Valldemar 
de Calafell.

62- Expedient núm. OE 50/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. A. G. G. per la neteja del solar situat al c. Lliri de la urb. Valldemar de 
Calafell.

63- Expedient núm. OE 54/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra els Srs. C. de la R. G. i M. O. per la neteja del solar situat al
c. de les Guàrdes. de la Urb. La Bonanova de Calafell.

64- Expedient núm. OE 55/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. J. C. G. per la neteja del solar al c. de les Guàrides de la Urb. La 
Bonanova de Calafell.

65- Expedient núm. OE 56/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. M. R. A. per la neteja del solar situat al c. de les Guàrdies de la 
Urb. La Bonanova de Calafell.

66- Expedient núm. OE 57/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. R. M. S. per la neteja del solar situat a la Ronda de la Bonanova de 
la Urb. La Bonanova de Calafell.

67- Expedient núm. OE 58/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. P. M. T. per la neteja del solar situat al c. de les Guàrdies de la urb. La 
Bonanova de Calafell. 

Vistos els informes emesos per part de l’Inspector d’Obres Municipal que s’incorporen als respectius 
expedients. 

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

Vist l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

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

1.1.1.1.----    Declarar l’arxiu dels expedients que es relacionen a continuació per haver-se executat el que es 
demanava als acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució que tot seguit es detallen: 

1- Expedient núm. OE 171/13, iniciat per Decret 2013/4664 de data 22/10/2013, contra la
Comunitat de Propietaris La Torre de Calafell per diverses actuacions a les façanes, 
balcons i la cornisa perimetral de la planta 14ena de l’edifici situat al c. Pintor Mir 
cantonada Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell.



2- Expedient núm. OE 87/14, iniciat per Decret 2014/3931 de 10/07/2014, contra GARCIA 
MONICA Y CIRSTINA, SL, SAREB, SA I BANCO POPULAR, SA per diverses actuacions a la 
finca del carrer Cúspide de Segur de Calafell.

3- Expedient núm.  OE 55/15, iniciat per Decret 2015/2583 de 12 de juny de 2015, contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas Romeu de 
Calafell.

4- Expedient núm. OE 56/15, iniciat per Decret 2015/2592 de 12 de juny de 2015 contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca situada al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell.

5- Expedient núm. OE 58/15, iniciat per Decret 2015/2589 de 12 de juny de 2015, contra 
COMARO, SL, per la neteja de la finca situada al c. Manuel de Falla de la Urb. Mas 
Romeu de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

6- Expedient núm. OE 86/15, iniciat per acord de JGL de 6 d’agost de 2015 contra el Sr. 
O. A. S., per la neteja del solar situat a l’av. Santa Maria de Montserrat de la Urb. Segur 
de Dalt de Calafell.

7- Expedient núm. OE 112/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de 
2015 contra els Srs. O. P. H. i R. M. C., per la neteja de la part del darrera del solar situat al 
c. Equador cantonada c. Canadà de Segur de Calafell.

8- Expedient núm. OE 119/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de 
2015 contra el Sr. J. R. E. per la neteja del solar situat a l’av. Mèxic de Segur de Calafell.

9- Expedient núm. OE 130/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 
2015 contra el Sr. A. B. B. per la neteja del solar situat al c. Margalló de la Urb. Segur de 
Dalt de Calafell.

10- Expedient núm. OE 131/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra CONGONCER, SL, per la neteja de la finca situada a l’av. Espanya 
cantonada c. Bolívia de Segur de Calafell.

11- Expedient núm. OE 133/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra WIND PARK, SL, per la neteja de la finca situada al c. Xúquer de Segur de 
Calafell.

12- Expedient núm. OE 134/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra OBAR, SA, per la neteja del solar situat al c. Gessamí de la Urb. Valldemar de 
Calafell.

13- Expedient núm. OE 135/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2016 contra els Srs. J. A. L. i A. i A. R. R. per la neteja del solar, la retallada de la tanca 
vegetal i la reparació de la tanca d’obra a la finca situada al c. Llebeig de la Urb. Mas Mel 
de Calafell.

14- Expedient núm. OE 136/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra MARCA INMOBILIARIA 88, SL per la neteja del solar situat al c. de la Comtesa 
del Castell de la Mota de Segur de Calafell. 



15- Expedient núm. OE 137/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 
2015 contra MAOL GRUPO INMOBILIARIO, SL, per la neteja del solar situat al c. de la 
Comtesa del Castell de de la Mota de Segur de Calafell.

16- Expedient núm. OE 140/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra UNNIM, SAU, per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i de les tanques 
vegetals i la neteja i segellat de la piscina de la finca situada al c. Bellavista de Calafell Park 
de Calafell.

17- Expedient núm. OE 143/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra el Sr. J. D. A. per la neteja del solar situat al c. Dàlia cantonada c. 
Narcís de la urb. Valldemar de Calafell.

18- Expedient núm. OE 145/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra els Srs. R. L. S. i A. S. C., per la neteja del solar situat al c. Garona de 
Segur de Calafell.

19- Expedient núm. OE 148/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre 
de 2015 contra el Sr. F. F. S., per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions  de 
la urb. Segur de Dalt de Calafell.

20- Expedient núm. OE 149/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra LES CASES DE SAMADA, SL, per la neteja del solar situat al c. Rector 
Triadó de Segur de Calafell.

21- Expedient núm. OE 151/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, per la neteja del solar situat a l’av. 
Diagonal de la Bonanova de Calafell.

22- Expedient núm. OE 154/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2015 contra PROMOCIONES CALAFONT, SL, per la neteja del solar situat al c. Clos del 
Rectoret de Calafell.

23- Expedient núm. OE 155/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra PROMOCIONES CALAFONT, SL, per la neteja del pati posterior de la finca 
situada al c. Clos del Rectoret de Calafell poble.

24- Expedient núm. OE 156/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA, per la neteja del solar situat al c. 
Jaume Rafel de la urb. Masia de la Font de Calafell.

25- Expedient núm. OE 158/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Argentina i av. Espanya de 
Segur de Calafell.

26- Expedient núm. OE 160/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra M. EL G. AL G., per la neteja de la finca situada al c. Devesa de Girona de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell. 



27- Expedient núm. OE 161/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra els hereus de la Sra. D. C. F., per la neteja del solar situat al
c. Llessuí de la Urb. Calafell Park de Calafell.

28- Expedient núm. OE 164/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra la Sra. Mª J. S. G., per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina de 
la finca situada al c. Torredembarra de la urb. Calafell Residencial de Calafell.

29- Expedient núm. OE 166/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016 contra el Sr. J. G. Q., per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Bellavista de la Urb. Calafell Park de Calafell.

30- Expedient núm. OE 3/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra el Sr. M. R. B., per la neteja del solar situat al c. Equador de Segur de Calafell.

31- Expedient núm. OE 4/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra la Sra. A. P. G., per la neteja del solar i la retallada de les branques a 
la via pública de la finca situada al c. Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell.

32- Expedient núm. OE 5/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra la Sra. M. P. A. per la neteja del solar situat al c. Tomás Breton de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell.

33- Expedient núm. OE 6/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra les Sres. A. Mª I. I. i J. I. N., per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de 
Segur de Calafell.

34- Expedient núm. OE 9/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016 contra els Srs. A. Mª G. J. i R. P. A. per la neteja del  solar i la retallada de les 
branques a la via pública de la finca situada al c. Horta, s/n de la urb. Bellamar de 
Calafell.

35- Expedient núm. OE 10/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. F. S. J., per la neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell.

36- Expedient núm. OE 11/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. J. T. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Montpaó de la urb. Calafell Park de Calafell.

37- Expedient núm. OE 14/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL, per la neteja del solar situat al c. Puig 
de Bassegoda Cadaquès de la urb. Segur de Dalt de Calafell.

38- Expedient núm. OE 16/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 contra el Sr. J. D. M. R., per la neteja del solar situat al c. Cadaquès de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell. 



39- Expedient núm. OE 18/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 conta el Sr. J. C. J. R. per la neteja del solar situat al c. Costes del Garraf de la urb. 
Segur de Dalt de Calafell.

40- Expedient núm. OE 19/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. J. L. C. per la neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la 
urb. Segur de Dalt de Calafell.

41- Expedient núm. OE 21/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra la Sra. H. B. H. per la neteja del solar situat al c. Devesa de Girona, 38 
de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

42- Expedient núm. OE 22/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. I. S. S. per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina de la finca 
situada al c. Frederic Mompou de la urb. Mas Romeu de Calafell.

43- Expedient núm. OE 23/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra el Sr. O. E. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Tomás Bretón de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

44- Expedient núm. OE 25/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 de març de 
2016 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Lluis Companys 
cantonada c. Loira de Segur de Calafell.

45- Expedient núm. OE 27/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Pintor Mir situat a la mateixa adreça al 
municipi de Calafell, per un despreniment de la part de la cornisa d’un balcó.

46- Expedient núm. OE 28/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL, per la neteja del solar, el manteniment de 
l’arbrat, la retirada del pi mort i la retallada de les branques a la via pública de la finca 
situada al c. Frederic Mistral de la urb. La Bonanova de Calafell.

47- Expedient núm. OE 30/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Sra. C. C. G. per la neteja del solar i el manteniment i poda de l’arbrat 
de la finca situada al c. Joan Maragall de Segur de Calafell.

48- Expedient núm. OE 31/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra el Sr. A. O. H. per la neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de 
la urb. Segur de Dalt de Calafell.

49- Expedient núm. OE 32/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra ISARIANSA, SL per la neteja del solar situat al c. Ruperto Chapi de la Urb. 
Mas Romeu de Calafell.

50- Expedient núm. OE 33/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra els Srs. J. Mª Al. I. i Mª L. C. G. per la neteja del solar i el buidat, segellat i 
neteja de la piscina de la finca situada al c. Antilles de Xile de Segur de Calafell. 



51- Expedient núm. OE 35/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 28 d’abril de 
2016 contra el Sr. D. R. C. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Bolívia de Segur de Calafell.

52- Expedient núm. OE 36/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra la Sra. Mª J. C. N. per la neteja del solar situat al c. Ripoll. de la urb. Segur de 
Dalt de Calafell.

53- Expedient núm. OE 37/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 18 d’abril de 
2016 contra els Srs. F. F. L. i . M. P., per la neteja del solar  i el manteniment i poda de 
l’arbrat de la finca situada al c. Sant Tomas, de la urb. Baronia de Mar de Calafell.

54- Expedient núm. OE 40/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. J. N. N. per la neteja del solar situat a l’av. Argentina de Segur de 
Calafell.

55- Expedient núm. OE 42/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra UMASIDO, SL, per la neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona de Segur 
de Calafell.

56- Expedient núm. OE 43/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. V. P. A. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada al c. Ferran Sor de la Urb. Mas Romeu de Calafell.

57- Expedient núm. OE 44/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra el Sr. A. M. per la neteja del solar situat al c. Paraguai. de Segur de Calafell.

58- Expedient núm. OE 45/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 
2016 contra la Sra. M. T. B. B. per la neteja del solar, el manteniment de l’arbrat i la 
retallada de les tanques vegetals a la finca situada a l’av. Argentina. de Segur de Calafell.

59- Expedient núm. OE 47/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. M. G. M. per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la 
finca situada a l’av. França de Segur de Calafell.

60- Expedient núm. OE 48/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra els Srs. J. B. S. i N. F. F. per la neteja del solar, el buidat i neteja i 
manteniment de la piscina de la finca situada al c. Costes del Garraf de la urb. Segur de 
Dalt de Calafell.

61- Expedient núm. OE 49/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. D. B. B. per la neteja del solar situat al c. Galdiol de la urb. Valldemar 
de Calafell.

62- Expedient núm. OE 50/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. A. G. G. per la neteja del solar situat al c. Lliri de la urb. Valldemar de 
Calafell. 



63- Expedient núm. OE 54/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra els Srs. C. de la R. G. i M. O. per la neteja del solar situat al
c. de les Guàrdes de la Urb. La Bonanova de Calafell.

64- Expedient núm. OE 55/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. J. C. G. per la neteja del solar al c. de les Guàrides de la Urb. La 
Bonanova de Calafell.

65- Expedient núm. OE 56/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. M. R. A. per la neteja del solar situat al c. de les Guàrdies, 12 
de la Urb. La Bonanova de Calafell.

66- Expedient núm. OE 57/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra la Sra. R. M. S. per la neteja del solar situat a la Ronda de la Bonanova de 
la Urb. La Bonanova de Calafell.

67- Expedient núm. OE 58/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 
2016 contra el Sr. P. M. T. per la neteja del solar situat al c. de les Guàrdies de la urb. La 
Bonanova de Calafell. 

2222.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en el 
termini d´un mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 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, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, 
d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

3.3.3.3.----    Notificar la present resolució als interessats. 

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

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA SOBRE LA RECTIFICPROPOSTA SOBRE LA RECTIFICPROPOSTA SOBRE LA RECTIFICPROPOSTA SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN UN ACORD DE ACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN UN ACORD DE ACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN UN ACORD DE ACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN UN ACORD DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’AGOST DE 2016. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’AGOST DE 2016. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’AGOST DE 2016. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 D’AGOST DE 2016.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 22 d’agost de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, va resoldre autoritzar la permuta de
la plaça que ocupa el funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, l’agent de la policia local senyor 
C. A. R. i el funcionari, agent de carrera de la policia local de l’Ajuntament de Barcelona, 
senyor I. L. B. G. per complir els requisits que s’estableixen per realitzar permutes entre 
funcionaris, amb data d’efectes del dia 1 de setembre de 2016.



2. Atès que s’ha detectat un error al punt 4 de l’acord al cognom de l’interessat,  ja que on diu 
“C. A. O.” ha de dir “C. A. R.”.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 313/2016/RH/CG, de data 30 d’agost, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 105.2 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual les Administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en el seus actes.

2. 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.

3. 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. Rectificar l’acord  de la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2016, en el sentit que al  punt 4 
de l’acord al cognom de l’interessat, on diu “C. A. O.” ha de dir “C. A. R.”.

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

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I COMPACTACIÓ DE LA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I COMPACTACIÓ DE LA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I COMPACTACIÓ DE LA PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I COMPACTACIÓ DE LA 
LACTÀNCIA, SOL•LICITAT PER UNA TREBALLADORA  D’AQUEST AJUNTAMENT.  LACTÀNCIA, SOL•LICITAT PER UNA TREBALLADORA  D’AQUEST AJUNTAMENT.  LACTÀNCIA, SOL•LICITAT PER UNA TREBALLADORA  D’AQUEST AJUNTAMENT.  LACTÀNCIA, SOL•LICITAT PER UNA TREBALLADORA  D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. El 31 d’agost de 2016, (RGE núm: 28901), té entrada en aquesta Corporació instància de la
senyora E. P. G. amb categoria d’auxiliar administrativa, adscrita al departament d’Urbanisme, 
en règim de personal laboral, en què informa de la seva maternitat.



2. El mateix 31 d’agost de 2016, (RGE núm: 28903) mitjançant instància sol·licita que li sigui
concedit el permís de compactació de la lactància, amb efectes  de l’1 i fins al 28 de desembre de
2016.

3. Vist l’informe de maternitat presentat en el qual informa que va néixer el/la fill/a el dia 11 d’agost
de 2016 i sol·licita que li sigui concedida llicència per raó de maternitat a efectes del mateix dia
del part.

4. El 1 de setembre de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
314/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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 11 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 maternitat que serà d’ una durada de setze setmanes ininterrompudes, que
són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada
fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor o
progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de
maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el
cas de guarda legal exclusiva.

3. Article 14 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 per lactància que serà d’ una durada de 15 dies laborables. El període de
gaudiment començarà una vegada finalitzi el permís de maternitat.

4. 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.

5. 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.

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

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

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

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



10. 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. 

11. 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.

12. 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.

13. Article 21.k) del Conveni Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als
anys 2009-2012, articles 21.k llicències i permisos retribuïts, que literalment diu: ”Permís per 
lactància. El/La treballador/a, per lactància d’un fill més menor de dotze mesos té dret a una hora 
d’absència del lloc de treball que pot dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per 
una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a 
l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. 
D’aquest permís en podrà gaudir indistintament l’un o l’altre dels progenitors només en el cas que 
ambdós treballin. Solament un d’ells podrà exercir aquest dret. 
A petició de l'interessat o interessada, es podrà substituir el temps de lactància per un permís 
retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent, tenint en compte les 
necessitats del servei. 
Aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple. 
Forma d’acreditar-ho: fotocòpia del llibre de família que acrediti el naixement i certificat de 
l’empresa on treballa el pare o la mare en què es certifiqui que no gaudeix del dret d’absència per 
lactància”. 

14. Article 21.3 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell
el qual disposa, pel que fa a les llicències i permisos retribuïts que “... En tot cas, seran d’aplicació
directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública que reguli per nous
supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del present Conveni”.

15. 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”.

16. 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

17. 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.

18. 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 E. P. G. amb categoria d’auxiliar administrativa, 
adscrita al departament d’Urbanisme, en règim de personal laboral,   per una durada de 16 
setmanes consecutives, amb data d’efectes de l’11 d’agost i fins al 30 de novembre de 2016, 
ambdós inclosos.

2. Concedir la compactació del permís per lactància, consistint en un crèdit de 15 dies hàbils, i 
realitzant-los des del dia 1 fins al 28 de desembre de 2016, sent el 29 de desembre de 2016, data 
en la qual s'haurà d'incorporar al seu lloc de treball.

3. Donar compte d'aquest acord a la part interessada i als departaments d’Urbanisme, 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. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3.         PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ 
AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL, EN COL, EN COL, EN COL....LABORACIÓ AMB LES LABORACIÓ AMB LES LABORACIÓ AMB LES LABORACIÓ AMB LES 
AGÈNCIES DE COL•LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015AGÈNCIES DE COL•LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015AGÈNCIES DE COL•LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015AGÈNCIES DE COL•LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015    

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, contractar 
mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora E. B. B. com a 
tècnica d’intermediació laboral/prospector d’empreses, per a la inserció al mercat de treball de les 
persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula 
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, de l’1 de febrer de 
2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 25 hores setmanals (jornada del 66,67 %), de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores.

2. El 30 d’agost de 2016 la tècnica de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet informe en el qual es 
proposa per raons de conciliació de la vida familiar, un canvi en l’ horari laboral  de la senyora E. B. 
B.  amb efectes del 12 de setembre de 2016 i fins a la finalització del programa Agència de 
Col·locació en data 31 de gener de 2017, amb la següent jornada i horari: 

Dilluns dimarts i dijous, de 9 a 15 hores 
Dimecres i divendres, de 15 a 18:30 hores 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 316/2016/RH/CG, de data 1de setembre
de 2016, que queda unit a l’expedient.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    



1. ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la
convocatòria per a l'any 2015.

2. Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació

3. L’Ajuntament de Calafell està autoritzat per actuar com agència de col·locació mitjançant
resolució de data 19 d’abril de 2013. El centre de treball autoritzat és La Masia Cal Bolavà.

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

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.

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

7. 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, 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.

8. 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 sobre el tipus de contractació.

9. Article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que fa al contracte d’obra o servei
determinat.

10. 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.

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: 

1. Modificar la distribució horària del contracte subscrit amb la senyora E. B. B. com a
tècnica d’intermediació laboral/prospector d’empreses, per a la inserció al mercat de treball de les
persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, sent el següent:

Dilluns dimarts i dijous, de 9 a 15 hores
Dimecres i divendres, de 15 a 18:30 hores



Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 12 de setembre de 2016 i fins a la finalització 
del contracte. 

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

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.    PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 
EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS----OPOSICIÓ LLIURE, OPOSICIÓ LLIURE, OPOSICIÓ LLIURE, OPOSICIÓ LLIURE, PER A PER A PER A PER A 
LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELLL’AJUNTAMENT DE CALAFELL    

FetsFetsFetsFets    

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. Dins de l’esmentat termini, que finalitzava el 29 d’agost de 2016, per ser el darrer dia inhàbil, han
estat presentades vint-i-nou (29) 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. L’1 de setembre de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0315/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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. 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, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i Annex 2Annex 2Annex 2Annex 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.

2. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o
superior, resten obligats a la realització de 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 4Annex 4Annex 4Annex 4, i els exempts
de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 d’aquesta resolució.

3. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:

President:
Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez, secretària accidental de la Corporació 
Suplent:  Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació 

Vocals: 
Titular: Sr. Joan López Vila, director de Serveis Tècnics d’Urbanisme de la Corporació  
Suplent: Sr. José Gázquez Martínez, tècnic Disciplina Urbanística d’aquesta Corporació 



Titular: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació 
Suplent: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació 

Titular: Sr. Salvador Balcells Mas, com a representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
Suplent: Sra. Raquel Callarisa Bel, com a representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Secretari/ària: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació 
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón, arxiver de la Corporació  

4. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb l’establert a les
bases de la convocatòria, i la composició de l’òrgan qualificador del procés selectiu, al BOPT i en el
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’article 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, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOPT, per possibles reclamacions i/o recusacions o
abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.

5. Considerar què, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista d’admesos ni
en la d’exclosos, disposen d’un termini de 10 (deu) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la resolució en el BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els demés
llocs previstos a les bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o
l’omissió simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindran
definitives aquestes llistes d’admesos i exclosos.

6. 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 català:

Data: 17 d’octubre de 2016 
Hora: A determinar 
Lloc: A determinar  

7. 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 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

LLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOS    

Núm. Registre Núm. Registre Núm. Registre Núm. Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

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 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOS    

No hi ha ningú. 

ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

27136 952X 

27243 895X 

27255 6510J 

27261 268X 



27475 393W 

27482 368E 

27484 619S 

27645 791Q 

27688 541X 

27795 280L 

27961 453K 

27969 606Y 

28085 959V 

28101 797L 

28179 984B 

28198 619L 

28293 703B 

28319 614C 

28401 145F 

28411 231S 

28442 403V 

28477 361V 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre Entrada DNI 
Motiu/s de no 
exempció 

27813 118W 1 

28185 756H 1 

28227 697J 1 

28315 116Q 1 

28402 447Q 1 

28414 734S 2 

28448 521R 1 

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

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

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MUSICA DE FONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MUSICA DE FONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MUSICA DE FONS RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ DE MUSICA DE FONS 
AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MUSICA AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MUSICA AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MUSICA AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR AMBIENTAL I PRECINTE DELS EQUIPS PRODUCTORS DE MUSICA AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR 
EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS. EL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS.        



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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-014/2016  
ACM-020/1998        
Restabliment de Legalitat 
Sabricar, SCP    
Bar  
Hollywood Beach 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu 

FetsFetsFetsFets    

1.En data 17 de maig, la Junta de Govern Local acorda l’inici d’expedient de restabliment de la 
legalitat (Exp. RL-014/2016) contra el bar cafeteria “Hollywood Beach” ubicat al passeig Marítim Sant 
Joan de Déu de Calafell, per desenvolupar l’activitat de bar amb música de fons ambiental sense 
donar compliment a l’article 34 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qul s’aprova el Reglament 
d’Espectacles Públics i activitats recreatives i l’article 11 de l’ordenança de sorolls. Alhora de concedir-li 
termini d’audiència se li va atorgar un termini de 20 dies hàbils per adequar voluntàriament la situació 
de l’establiment en relació al limitador –enregistrador i a l’aïllament acústic. L’esmentat acord va ser 
notificat a la interessada el 26 de maig de 2016.

2.En data 22 de juny de 2016, la interessada va presentar l’escrit d’al·legacions mitjançant el qual 
sol·licita, per causes econòmiques, una pròrroga del termini atorgat per l’adequació del local en relació 
al limitador-enregistrador i a l’aïllament acústic.

3.En data 18 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local acorda, desestimar l’escrit d’al·legacions 
presentat pe la senyora R. M. T. S. en representació de la societat Sabricar, SCP, en data 22 de juny 
de 2016 (RGE. 2016/22143),  d’acord amb l’informe de data 5 de juliol de 2016 emès pels serveis 
jurídics, i per tant desestimar la petició de pròrroga del termini atorgat per l’adequació del 
local en relació al limitador-registrador.

4.En el mateix acord de JGL del dia 18 de juliol de 2016, se li atorga a la interessada, novament, un 
termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per a 
que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons s’indica a l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal (Annex 2).

5.Vist que a data d’avui la societat Sabricar, SCP no ha presentat cap documentació que justifiqui la 
instal·lació del que se li ha requerit per tal de poder disposar de música de fons ambiental. 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica.



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

1. NNNNoooo    aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaarrrr    a la societat Sabricar SCP,  en qualitat de titular de l’activitat de    bar amb nom 
comercial Hollywood Beach, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu. de Calafell, a disposar de 

música de fons ambiental a l’establiment, ja que el local no té instal·lat un limitador –registrador de 

i no ha justificat el compliment dels requisits tècnics d’aïllament necessaris per disposar de 
música de fons ambiental.

2. RRRReeeeqqqquuuueeeerrrriiiirrrr a la policia local que realitzi tots els controls necessaris per assegurar que no es desobeeixi 
aquesta prohibició, ja que el bar amb nom comercial Hollywood Beach NO disposa d’autorització 
per posar música de fons ambiental, i en cas de comprovar que s’incompleix aquesta prohibició 
procedeixi  al precinte de tots els equips reproductors de música.

3. RRRReeeeccccoooorrrrddddaaaarrrr    a la societat  Sabricar, SCP, en qualitat de titular de l’activitat, que si vol disposar de 
música de fons ambiental cal instal·lar el limitador-registrador de so i millorar l’aïllament acústic del 
local per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 66 dB(A) i un aïllament 
mínim a 125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls. 

Per tal de que el local pugui disposar d’ambientació musical caldrà que la titularitat aporti la següent 
documentació: 

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat s’ha
instal·lat un limitador-enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació d’aquest
equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el
funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els límits
establerts al receptor sensible més proper i que el limitador-enregistrador instal·lat compleix
amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls i les
vibracions.

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, realitzat
per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada,
que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les diferents bandes
d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador i no sobrepassar al
recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora permesos segons estableix el
decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per tal de
garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar 5.Notificar la present resolució a la interessada, a la policia local i als serveis jurídics.



2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE 
LIMITADORLIMITADORLIMITADORLIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO     

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Requeriment limitador-enregistrador acústic 
Expedient:Expedient:Expedient:Expedient:    RL-0033/2016 
ExpExpExpExp. Activitat. Activitat. Activitat. Activitat: : : :     ACM 039/2012    
Titular: Titular: Titular: Titular:         A. G. S. 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Bar 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Bora Bora 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Vilamar.   

FetsFetsFetsFets    

1.L’art 33 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives estableix que els establiments han de ser compatibles amb les determinació i
condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics
municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, respectuosos amb la resta de
normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

2.La disposició transitòria cinquena i l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que els establiments oberts al públic
destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb
registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts al a normativa de
contaminació acústica o a les ordenances municipals, disposant d’un termini màxim d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquest reglament per instal·lar-ho.

3.L’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que les
activitats musicals disposin d’equips de reproducció de música han de tenir un limitador -enregistrador
intercalat a la cadena de so, tenint en compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la
present ordenança, per tal d’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissió sonora.

4. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015,on s’acorda aprovar el
Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.

4. El Bar anomenat “Bora Bora” no es té constància que disposi d’un limitador-enregistrador intercalat
amb la cadena de so per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la
normativa de contaminació acústica no donant compliment a la disposició transitòria cinquena i a l’art
34 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives ni a l’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions.

5.Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 31 d’agost de 2016, que s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.



2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica

5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis
Contractats.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr expedient contra el senyor A. G. S. titular del Bar amb nom comercial “Bora Bora”, ubicat 

al carrer Vilamar de Calafell,  per a que regularitzi la seva situació instal·lant el preceptiu 

limitador-enregistrament acústic intercalat a la cadena de so que asseguri que no es 
sobrepassen els valors límits establerts a la vigent Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions 
del municipi de Calafell.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor A. G. S. en la seva condició de titular de l’activitat, un tràmit d’audiència 

de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, 

per tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al senyor Antonio Garcia Sans, en la seva condició de titular, un termini màxim de 20 dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència 
esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per que instal·li un limitador-enregistrador 
de so i aporti tota la següent documentació:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat 
s’ha instal·lat un limitador -enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació 
d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el 
funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els 
límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador -enregistrador instal·lat 
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls 
i les vibracions.

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, 
realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament 
acreditada, que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les 
diferents bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador 
i no sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora 
permesos segons estableix el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per 
tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a l’interessat que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha 
instal·lat el limitador -enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida, 
l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i equips 



reproductors de música instal·lats al local. Tot això amb independència de la possibilitat de 

tramitar el corresponent expedient sancionador.    

5.5.5.5. NNNNotificarotificarotificarotificar    la present resolució a la interessada.

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE 
LIMITADORLIMITADORLIMITADORLIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO        

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Requeriment limitador-enregistrador acústic 
Expedient:Expedient:Expedient:Expedient:    RL-034/2016 
ExpExpExpExp. Activitat. Activitat. Activitat. Activitat: : : :     ACM 024/2010    
Titular: Titular: Titular: Titular:         Conde Suarez Inversores, SL 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Bar 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Charlotte 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Jaume Jané 

FetsFetsFetsFets    

1.L’art 33 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives estableix que els establiments han de ser compatibles amb les determinació i
condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics
municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, respectuosos amb la resta de
normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

2.La disposició transitòria cinquena i l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que els establiments oberts al públic
destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb
registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts al a normativa de
contaminació acústica o a les ordenances municipals, disposant d’un termini màxim d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquest reglament per instal·lar-ho.

3. L’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que les
activitats recreatives que disposin d’equips de reproducció de música han de tenir un limitador -
enregistrador intercalat a la cadena de so, tenint en compte els requeriments tècnics que s’estableix
l’annex 9 de la present ordenança, per tal d’assegurar i garantir que no es superen els valors límits
d’immissió sonora.

4. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on s’acorda aprovar el
Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.

5. Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un seguit de
comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més incidència en quan a una
possible contaminació acústica. Les activitats més directament relacionades amb aquest fet són les
activitats musicals com són les discoteques, bars musicals i activitats recreatives amb horaris de
funcionament nocturn i d’aquesta manera verificar i garantir el compliment normatiu.



Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 6 de juliol de 2016 amb núm. 
d’acta 11/2016 formant part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments 
aprovat per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015. 

4. El Bar anomenat “Charlotte” no es té constància que disposi d’un limitador-enregistrador intercalat
amb la cadena de so per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la
normativa de contaminació acústica no donant compliment a la disposició transitòria cinquena i a l’art
34 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives ni a l’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions.

5. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 31 d’agost de 2016, que s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis
Contractats.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr expedient contra la societat Conde Suarez Inversores, SL titular del Bar amb nom comercial 
“Charlotte”, ubicat al carrer Jané de Calafell,  per a que regularitzi la seva situació instal·lant el 
preceptiu limitador-enregistrament acústic intercalat a la cadena de so que asseguri que no es 
sobrepassen els valors límits establerts a la vigent Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions 
del municipi de Calafell.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Conde Suarez Inversores, SL en la seva condició de titular de l’activitat, un 
tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present 
resolució, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi 
pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la societat Conde Suarez Inversores, SL, en la seva condició de titular, un termini màxim 
de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia en que finalitzi el termini de 10 dies 
d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per que instal·li un limitador-

enregistrador de so i aporti tota la següent documentació:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat 
s’ha instal·lat un limitador -enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació 



d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el 
funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els 
límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador -enregistrador instal·lat 
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls 
i les vibracions.  

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible,
realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament
acreditada, que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les
diferents bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador
i no sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora
permesos segons estableix el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per
tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a l’interessat que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha

instal·lat el limitador -enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida,

l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i equips

reproductors de música instal·lats al local. Tot això amb independència de la possibilitat de

tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.5.5.5. NNNNotificarotificarotificarotificar    la present resolució a la interessada.

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE 
LIMITADORLIMITADORLIMITADORLIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO ENREGISTRADOR INTERCAL•LAT A LA CADENA DE SO     

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Requeriment limitador-enregistrador acústic 
Expedient:Expedient:Expedient:Expedient:    RL-034/2016 
ExpExpExpExp. Activitat. Activitat. Activitat. Activitat: : : :     ACM 105/2014    
Titular: Titular: Titular: Titular:         C. S. D.
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Bar 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Don Corbaton Beach 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Passeig Marítim Sant Joan

FFFFeeeettttssss    

1.L’art 33 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives estableix que els establiments han de ser compatibles amb les determinació i 
condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics 
municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, respectuosos amb la resta de 
normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.



2.La disposició transitòria cinquena i l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que els establiments oberts al públic
destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb
registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts al a normativa de
contaminació acústica o a les ordenances municipals, disposant d’un termini màxim d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquest reglament per instal·lar-ho.

3. L’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que les
activitats recreatives que disposin d’equips de reproducció de música han de tenir un limitador -
enregistrador intercalat a la cadena de so, tenint en compte els requeriments tècnics que s’estableix
l’annex 9 de la present ordenança, per tal d’assegurar i garantir que no es superen els valors límits
d’immissió sonora.

4. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on s’acorda aprovar el
Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.

5. Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un seguit de
comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més incidència en quan a una
possible contaminació acústica. Les activitats més directament relacionades amb aquest fet són les
activitats musicals com són les discoteques, bars musicals i activitats recreatives amb horaris de
funcionament nocturn i d’aquesta manera verificar i garantir el compliment normatiu.

Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 19 de juliol de 2016 amb 
núm. d’acta 29/2016 formant part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments 
aprovat per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015. 

4. El Bar anomenat “Don Corbaton Beach” no es té constància que disposi d’un limitador-
enregistrador intercalat amb la cadena de so per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits
establerts a la normativa de contaminació acústica no donant compliment a la disposició transitòria
cinquena i a l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives ni a l’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions.

5. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 31 d’agost de 2016, que s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis
Contractats.

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



1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr expedient contra el senyor C. S. D. titular del Bar amb nom comercial “Don Corbaton 

Beach”, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell,  per a que regularitzi la seva 

situació instal·lant el preceptiu limitador-enregistrament acústic intercalat a la cadena de so que 

asseguri que no es sobrepassen els valors límits establerts a la vigent Ordenança reguladora 

de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor Carlos Sánchez Díaz  en la seva condició de titular de l’activitat, un tràmit 
d’audiència de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present 
resolució, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi 
pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’interessat un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia en 
que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per que instal·li un limitador-enregistrador de so i aporti tota la següent 
documentació:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat 
s’ha instal·lat un limitador -enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació 
d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el 
funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els 
límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador -enregistrador instal·lat 
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls 
i les vibracions.

• Estudi d'aïllament acústic al soroll aeri entre el local i el recinte veïnal més sensible, 
realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament 
acreditada, que determini el valor global d'aïllament (DnT,A), i els valors d'aïllament a les 
diferents bandes d'octava, per tal de programar adequadament el limitador-enregistrador 
i no sobrepassar al recinte veïnal més sensible els valors màxims d'immissió sonora 
permesos segons estableix el decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per 
tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a l’interessat que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha 
instal·lat el limitador -enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida, 
l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i equips 
reproductors de música instal·lats al local. Tot això amb independència de la possibilitat de 
tramitar el corresponent expedient sancionador.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a la interessada. 

2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5.     RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT MILLORA AÏLLAMENT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT MILLORA AÏLLAMENT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT MILLORA AÏLLAMENT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT MILLORA AÏLLAMENT 
ACÚSTIC DE L’ESTABLIMENT PER A UNA ACTIVITAT DEL GRUP III ACÚSTIC DE L’ESTABLIMENT PER A UNA ACTIVITAT DEL GRUP III ACÚSTIC DE L’ESTABLIMENT PER A UNA ACTIVITAT DEL GRUP III ACÚSTIC DE L’ESTABLIMENT PER A UNA ACTIVITAT DEL GRUP III     

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Requeriment Millora de l’aïllament acústic 



Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     RL-036/2016    
Exp. Exp. Exp. Exp. ActivitatActivitatActivitatActivitat        ACM-107/2013 
Titular: Titular: Titular: Titular:         Evening Events Group, SL 
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     Bar 
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Manix’s 
EEEEmmmmppppllllaaaaççççaaaammmmeeeennnntttt::::        Carrer Monturiol 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

1. Vist l’escrit formulat per la Sra. V.S.G (RGE 28050-22/8/2016) posant de manifest que 
l’habitació núm. 110 no es pot posar en lloguer degut a les queixes que estan rebent per part 
dels clients de l’hotel degut a la contaminació acústica produïda per la immissió de  soroll 
provinent del local llindar anomenat Manix’s-Super Cubo, ubicat al carrer Monturiol núm

2. Vist l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 1 d’octubre de 2015, on s’acorda 
aprovar el Pla d’actuació als establiments de control del compliment de l’ordenança 
reguladora de sorolls. 

Aquest pla d’actuació pretén establir i fixar la forma d’actuar per tal de dur a terme tot un 
seguit de comprovacions als establiments prioritzant aquells que poden tenir més incidència 
en quan a una possible contaminació acústica. Les activitats més directament relacionades 
amb aquest fet són les activitats musicals com són les discoteques, bars musicals i activitats 
recreatives amb horaris de funcionament nocturn i d’aquesta manera verificar i garantir el 
compliment normatiu. 

3. Vist l’acta d’inspecció realitzada a l’establiment per la Sra. R.B.C de data 11 de novembre de
2015 amb núm. d’acta 05/2015 formant part de les actuacions que conformen el pla
d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015.

4. Vist l’art 33 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives estableix que els establiments han de ser compatibles amb les
determinació i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans
d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en
general, respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la
contaminació acústica.

5. Vista la disposició transitòria cinquena i l’art 34 del decret 112/2010, de 31 d’agost , pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que els
establiments oberts als públics destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de
tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen
els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances
municipals, disposant d’un termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest
reglament per instal·lar-ho.

6. Vist l’estudi d’aïllament acústic entre el Bar anomenat “Super Cubo i l’hotel Salomé realitzat
per l’enginyera tècnica industrial, la Sra. C.P.C on posa de manifest que es varen realitzar
diferents mesures. De totes les estances sensibles, es varen triar tres habitacions, dues de la
primera planta (habitació 110 i 111) i una de la segona planta (habitació 210) . L’habitació
111 i 210 tenen d’especial que no estan ben bé en contacte directe amb la paret divisòria
amb l’activitat, si no que tenen un passadís entre mig, que dóna pas a cadascuna de les
habitacions d’aquesta planta.



7. Atès que segons l’estudi d’aïllament acústic, l’habitació 110 si que es troba en contacte directe
amb la paret divisòria que separa l’hotel i el bar. Els valors d’aïllament DnTA obtinguts són els
següents:

• Habitació 110: 59,9 dB(A)
• Habitació 111: 75,4 dB(A)
• Habitació 210: 76,2 dB(A)

8. Veient els resultats de l’aïllament obtingut, dels quals es deriva que l’activitat de bar no dona
compliment a l’article 11 de la ordenança municipal de sorolls ja que cal millorar l’aïllament
acústic del local per una activitat, com a mínim, del Grup IV amb un DnT,A mínim de 61 dB(A)
(annex 8 de l’ordenança de sorolls).

9. Atès que es comprova que l’habitació 110 (la qual es troba en contacte directe amb la paret
divisòria que separa l’hotel i el bar) disposa d’un aïllament DnT,A de 59,9 dB(A) inferior als 61
dB(A) (considerat valor mínim reglamentari). L’activitat de bar no disposa de l’aïllament mínim
necessari per tal de poder disposar de música de fons ambiental, no donant compliment a l’art
11 de ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

10. D’acord amb els registres obtinguts del limitador enregistrador l’establiment ha arribat a nivells
de funcionament amb una emissió sonora d’entre 85,4 i 89,1 dB(A), la qual cosa ens indica
que des d’un punt de vista acústic, l’activitat que s’està duent a terme queda classificada dins
del grup III i no pas del grup IV (art. 10 de l’ordenança de soroll).

11. D’altra banda, s’ha comprovat que l’establiment no disposa d’un tancament total si no que
una part del sostre i l’accés al local es troba obert a l’aire lliure . D’acord amb el mapa de
capacitat acústica del municipi de Calafell, el carrer Monturiol queda classificat dins d’una
zona de sensibilitat acústica moderada B1 amb un nivell màxim d’immissió exterior produïda
per les activitats de 50 dB(A) en horari nocturn (annex 3 del decret 176/2009 reglament de
protecció contra la contaminació acústica), nivell que ha estat sobrepassat pel propi
funcionament de l’activitat degut a que no disposa d’un tancament complert de façana i
l’accés al local és sense portes.

12. Així mateix s’han detectat registres del limitador enregistrador amb indicació de línia
insuficient sense calibrar, la qual cosa indica una possible manipulació i desprogramació del
limitador-enregistrador, i que és molt probable que els valors de soroll registrats al limitador
hagin estat inferiors als nivells de so reals produïts pel funcionament de l’activitat.

13. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 24 d’agost de 2016, del qual es
desprèn textualment el següent:

“A........ 
1. Caldria millorar l’aïllament acústic del local per una activitat, del Grup III amb un DnT,A mínim

de 66 dB(A) i un aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls)
respecte a totes les habitacions o recintes sensibles de l’hotel i en especial els espais que estan
en contacte directe amb la paret divisòria amb l’activitat hotelera, havent-se detectat nivells
d’emissió sonora a l’interior del local al voltant de 85,4 i 89,1dB(A) produïts pel propi
funcionament de l’activitat no donant compliment a l’art 11 de ordenança municipal
reguladora de sorolls i vibracions del municipi atès que l’establiment no disposa de l’aïllament
mínim necessari per tal de poder disposar de música de fons ambiental.



Una vegada millorat l’aïllament acústic del local respecte a totes les habitacions o recintes 
sensibles de l’hotel i en especial els espais que estan en contacte directe amb la paret divisòria 
amb l’activitat hotelera, caldrà aportar la següent documentació tècnica justificativa: 

• L’estudi d'aïllament acústic entre el local i les habitacions o recintes sensibles de l’hotel
i en especial els espais que estan en contacte directe amb la paret divisòria amb
l’activitat hotelera (annex 8 de l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent
o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada per la
Generalitat.

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de limitador-enregistrador
certificant, que aquest s’ha ajustat i reprogramat adequadament  l’aparell, d’acord
amb els aïllaments finals de l’establiment.

2. Caldria instal·lar portes d’accés permanents al local amb dimensions i obertures adequades a
l’aforament  del local i a la normativa vigent i realitzar el tancament i l’aïllament necessari al
sostre del local ja que el sostre està cobert parcialment amb un sistema lleuger d’uralita, tenint
en compte que la zona queda classificada dins d’una zona de sensibilitat acústica moderada
B1 amb un nivell màxim d’immissió exterior produïda per les activitats de 50 dB(A) en horari
nocturn (annex 3 del decret 176/2009 reglament de protecció contra la contaminació
acústica), nivell que ha estat sobrepassat pel propi funcionament de l’activitat degut a que no
disposa d’un tancament complert de coberta i façana i l’accés al local és sense portes.

Una vegada realitzat el tancament de coberta façana i coberta del local caldrà aportar la 
següent documentació tècnica justificativa: 

• Determinar l’aïllament acústic de façana D2m,nT,Atr i l’aïllament de coberta que
justifiqui que amb un nivell d’emissió sonora a l’interior del local de 89,1dB(A) no es
sobrepassen els 50 dB(A) de nivell màxim d’immissió exterior considerant una zona de
sensibilitat acústica moderada B1 (annex 3 del decret 176/2009 reglament de
protecció contra la contaminació acústica). “

    Marc normatiuMarc normatiuMarc normatiuMarc normatiu    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica

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



1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr expedient contra la societat Evening Events Group, SL, en qualitat de titular del Bar amb 
nom comercial “Mani’x Supercubo”, ubicat al carrer Monturiol de Calafell,  ja que segons els 
resultats obtinguts de l’estudi d’aïllament, l’activitat no dóna compliment a l’article 11 de 
l’Ordenança Municipal de Sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Evening Events Group, SL en la seva condició de titular de l’activitat, un 
tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present 
resolució, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi 
pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la societat Evening Events Group, SL, un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà del dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 
sense presentar-hi al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment 
segons els següents requeriments de l’informe emès dels serveis tècnics:

1. Caldria millorar l’aïllament acústic del local per una activitat, del Grup III amb un DnT,A mínim 
de 66 dB(A) i un aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls) 
respecte a totes les habitacions o recintes sensibles de l’hotel i en especial els espais que estan 
en contacte directe amb la paret divisòria amb l’activitat hotelera, havent-se detectat nivells 
d’emissió sonora a l’interior del local al voltant de 85,4 i 89,1dB(A) produïts pel propi 
funcionament de l’activitat no donant compliment a l’art 11 de ordenança municipal 
reguladora de sorolls i vibracions del municipi atès que l’establiment no disposa de l’aïllament 
mínim necessari per tal de poder disposar de música de fons ambiental. 

Una vegada millorat l’aïllament acústic del local respecte a totes les habitacions o recintes 
sensibles de l’hotel i en especial els espais que estan en contacte directe amb la paret divisòria 
amb l’activitat hotelera, caldrà aportar la següent documentació tècnica justificativa: 

• L’estudi d'aïllament acústic entre el local i les habitacions o recintes sensibles de l’hotel
i en especial els espais que estan en contacte directe amb la paret divisòria amb
l’activitat hotelera (annex 8 de l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent
o per part d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada per la
Generalitat.

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de limitador-enregistrador
certificant, que aquest s’ha ajustat i reprogramat adequadament  l’aparell, d’acord
amb els aïllaments finals de l’establiment.

2. Caldria instal·lar portes d’accés permanents al local amb dimensions i obertures adequades a
l’aforament  del local i a la normativa vigent i realitzar el tancament i l’aïllament necessari al
sostre del local ja que el sostre està cobert parcialment amb un sistema lleuger d’uralita, tenint
en compte que la zona queda classificada dins d’una zona de sensibilitat acústica moderada
B1 amb un nivell màxim d’immissió exterior produïda per les activitats de 50 dB(A) en horari
nocturn (annex 3 del decret 176/2009 reglament de protecció contra la contaminació
acústica), nivell que ha estat sobrepassat pel propi funcionament de l’activitat degut a que no
disposa d’un tancament complert de coberta i façana i l’accés al local és sense portes.

Una vegada realitzat el tancament de coberta façana i coberta del local caldrà aportar la 
següent documentació tècnica justificativa: 



• Determinar l’aïllament acústic de façana D2m,nT,Atr i l’aïllament de coberta que
justifiqui que amb un nivell d’emissió sonora a l’interior del local de 89,1dB(A) no es
sobrepassen els 50 dB(A) de nivell màxim d’immissió exterior considerant una zona de
sensibilitat acústica moderada B1 (annex 3 del decret 176/2009 reglament de
protecció contra la contaminació acústica).

1.1.1.1. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a l’interessat que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha dut a

terme les actuacions requerides a l’apartat 1. del punt 3 d’aquest Acord i millorar l’aïllament de

l’establiment, segons el que requereix l’informe emès pels serveis tècnics, i així donar compliment

a l’article 11 de la Ordenança Municipal de Sorolls, l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no

sancionadores de precinte de tots els aparells i equips reproductors de música instal·lats al local.

Tot això amb independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

2.2.2.2. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a l’interessat que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha dut a

terme les actuacions requerides a l’apartat 2. del punt 3 d’aquest Acord instal·lant portes d’accés

permanents al local amb dimensions i obertures adequades a l’aforament del local i així evitar la

contaminació acústica a l’exterior del local produïda pel propi funcionament del local,

l’Ajuntament ordenarà el tancament de l’activitat, tot això amb independència de la possibilitat de

tramitar el corresponent expedient sancionador.

3.3.3.3. NNNNotificarotificarotificarotificar    la present resolució a les parts interessades i a la policia local.

2.4. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.4. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.4. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.4. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA II FIRA APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA II FIRA APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA II FIRA APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA II FIRA ANIMALISTA "AMIGOS SINVOZ" EL DIA 10 DE ANIMALISTA "AMIGOS SINVOZ" EL DIA 10 DE ANIMALISTA "AMIGOS SINVOZ" EL DIA 10 DE ANIMALISTA "AMIGOS SINVOZ" EL DIA 10 DE 
SETEMBRE DE 2016, AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE SETEMBRE DE 2016, AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE SETEMBRE DE 2016, AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE SETEMBRE DE 2016, AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE 
CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AGERMANATS DE LA PLATJA DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AGERMANATS DE LA PLATJA DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AGERMANATS DE LA PLATJA DE CALAFELL EN COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AGERMANATS DE LA PLATJA DE 
SEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELL       

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

Celebració de la II Fira Animalista “Amigos sin Voz” el dia 10 de setembre de 2016, al port de Segur 
de Calafell, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb l’associació de veïns 
agermanats de la platja de segur de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 17 d’abril de 2016 es va celebrar la I Fira Animalista “Amigos sin voz” al port de Segur de
Calafell, entre les 10:30 i les 14:30 hores, amb un gran èxit de participació i d’assistència. Per tal
de donar resposta a aquesta demanda s’ha programat una segona edició que compta amb la
participació de disset associacions per a la protecció dels animals.

2. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport i col·laborar amb les entitats del
municipi que organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la cohesió social i a la
dinamització del municipi, és per això que l’Ajuntament actuarà d’organitzador de l’acte en
col·laboració amb l’Associació de Veïns Agermanats de la Platja de Segur de Calafell.



 

 

 
3. Es preveu una assistència d’unes 300 persones i les activitats a desenvolupar són les següents: 

 
• Activitats agility 
• Desfilades de gossos 
• Estands informatius  
• Tallers infantils 

 
Per la qual cosa se sol·liciten 22 taules, 20 cadires, 40 tanques i un equip de megafonia. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei. 
 
2. Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
3.  Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la 

realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars. 
    
Es proposa la celebració de la II Fira Animalista “Amigos sin voz” el dia 10 de setembre de 2016, al 
Port de Segur de Calafell entre les 18h i les 23h, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en 
col·laboració amb l’Associació de Veïns Agermanats de la Platja de Segur de Calafell, sempre i quan 
siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - ENSENYAMENT i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de la II Fira Animalista “Amigos sin Voz”  organitzat per 
l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb  l’Associació de veïns Agermanats de la Platja de Segur 
de Calafell,  el dia 10 de setembre de 2016 entre les 18 h i les 23 h, al Port de Segur de Calafell,  
sempre i quan siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.   Donar compte del present acord als interessats. 

 
 
2.5. QUALITAT VIDA I PROM. 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. 2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 
    
2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. APROVACIÓ CONVENI COL•LABORACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC APROVACIÓ CONVENI COL•LABORACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC APROVACIÓ CONVENI COL•LABORACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC APROVACIÓ CONVENI COL•LABORACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC 
COMARCAL EN COMARCAL EN COMARCAL EN COMARCAL EN L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ, PER TAL 
DE PRESENTARDE PRESENTARDE PRESENTARDE PRESENTAR----SE A LA CONVOCATÒRIA 2016.SE A LA CONVOCATÒRIA 2016.SE A LA CONVOCATÒRIA 2016.SE A LA CONVOCATÒRIA 2016.       
 
Fets: Fets: Fets: Fets:     
    

1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2016 per 
a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. ( 
DOGC núm. 7160, de 12.7.2016 ). 
 
 
 
 



 

 

 
2. Els programes subvencionables són: 1) Programa de suport i acompanyament a la planificació 

estratègica. 2) Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 3) Programa 
de suport als territoris amb més necessitat de reequilibri territorial i econòmic (projecte Treball 
a les 7 comarques).  
El capítol 2 de la EMO/258/2014, de 5 d'agost, regula el Programa de suport i 
acompanyament a la planificació estratègica.  
A la base 28, apartat a) es concreta el tipus de projecte objecte d'aquest conveni: elaboració 
de plans estratègics territorials en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació. 
 

3. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de setembre de 2016. 
 

4. Durant 2015, el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració amb els Ajuntaments del 
Vendrell, Calafell, Cunit, Arboç, i amb el suport de la resta de municipis, ha desenvolupat una 
Diagnosi socioeconòmica i territorial del Baix Penedès. 
 

5. De la Diagnosi se'n deriven estratègies i àmbits clau d'intervenció ordenats en 8 línies 
diferenciades. Aquest és, doncs, el punt de partida compartit per totes les administracions del 
territori, que caldrà aprofundir durant un procés posterior de Planificació Estratègica. 
 

6. El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments de la comarca i amb el 
suport d'associacions empresarials amb implantació al territori i empreses consolidades dels 
diferents sectors econòmics de la comarca, convenen la necessitat d'iniciar aquest 2016 un 
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022. 

 
7. El Consell Comarcal i els ajuntaments signataris estableixen la següent organització: 

Promotors.Promotors.Promotors.Promotors. Són entitats promotores les que signen aquest conveni i assumeixen les 
obligacions i les responsabilitats que s'hi estableixen: l'Ajuntament de l'Arboç, l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, l'Ajuntament de Bellvei, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, 
l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, 
l'Ajuntament del Montmell, l'Ajuntament de Santa Oliva , l'Ajuntament del Vendrell i el 
Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
Col·lCol·lCol·lCol·laboradors.aboradors.aboradors.aboradors. Són entitats col·laboradores d'aquest conveni la resta d'ajuntaments de la 
comarca que no són promotors i donen suport al projecte,  i associacions empresarials amb 
representació al Baix Penedès, i empreses rellevants i consolidades de la comarca que donen 
suport al projecte. 
 

8. Els ajuntaments promotors, assumiran el diferencial entre el cost del projecte i la subvenció del 
SOC que s’estima que serà un import entre 300 i 400 euros per ajuntament promotor. 
 

9. La consignació pressupostària per aquest conveni anirà a càrrec del pressupost 2017 
 

10. El Consell Comarcal assumeix la presentació de la sol·licitud, la tramitació administrativa, la 
responsabilitat econòmica i comptable i la seva justificació davant el SOC, la contractació dels 
treballs i el seu arxiu administratiu. 

  
11. Està previst la signatura d’aquest conveni el dia 7 de setembre. 

    
    
Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret:     
    



 

 

1. Segons l'article 15 del Reglament del Programa d'actuació comarcal, aprovat en sessió de Ple 
1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 I BOPT 84/1994), el Consell Comarcal exerceix 
competències delegades per la Generalitat en matèria de promoció ocupacional. 
 

2. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local enumera 
entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el mateix sentit, l'art. 150 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que es desenvolupa 
reglamentàriament en les art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny. Finalment, 
els convenis i el seu procediment està regulat als art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
3. La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe amb data 1 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. Aprovar el conveni que té per objecte establir el marc jurídic de responsabilitats recíproques de 
les entitats signatàries, dins dels diferents nivells de participació, en el projecte  “   Elaboració  
d'un  Pla  Estratègic  de  Desenvolupament  Econòmic  i Ocupació del Baix Penedès 2017-
2022”, dins del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, de la 
convocatòria per 2016. 
 
 

2. Incorporar al pressupost municipal de l’any 2017 la quantitat de 400 euros per a fer front a les 
despeses derivades d’aquest conveni.  

    
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:55, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 




