Junta de Govern Local

ACTA NÚM: JGL2017/39

A Calafell, en data 18 de setembre de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local,
sota la presidència del senyor Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ , i amb l'assistència dels regidors anomenats a
continuació, assistits pel secretari de la corporació senyor Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte de
celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO

I a les 11:00, el Sr president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels assumptes
inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:
1.- APROVAR ACTA
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ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS – SECRETARIA
2.1.1. EXPEDIENT 2017/3988 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP XX/16)
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Fets
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1. Són objecte de reclamació els danys personals i materials contra aquesta Administració
presumptament soferts per la senyora R. A. F.c om a conseqüència de caiguda a la via
pública, al·legant com a motiu trepitjar en un forat de la calçada davant de les escales de l’estació
de RENFE de Segur de Calafell, en data 18 de novembre de 2015.
2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 24 de
febrer de 2016, mitjançant escrit amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE)
6.577, en el què designa representant legal al senyor Josep Maria Carrión Serrano.
3. La part reclamant quantifica la seva petició en dos mil nou-cents quinze euros amb vint-i-un
cèntims d’euro (2.915,21 €) i aporta fulls d’assistència mèdica i fotografies del lloc referit per
justificar la seva petició.
4. El Decret 2016/1271 va resoldre l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 28 d’abril
de 2016, amb RGS 4.145.
5. Consta a l’expedient comunicat de data 5 de maig de 2016, traslladant la documentació a la
companyia d’assegurances de la Corporació que en data 11 de maig de 2016 emet pronunciament.
6. En data 12 de maig de 2016, amb RGE 16.992, el senyor Carrión sol·licita la pràctica de la prova
testifical.

8. Mitjançant resolució de data 30 de maig de 2017, l’òrgan instructor convoca la prova testifical que
es assenyalada pel dia 19 de juny de 2017, a les 10:30 hores. Consta a l’expedient acta de la prova
testifical signada per les parts.
9. En data 21 de juny de 2017, amb RGE 5.346, es complimenta el tràmit d’audiència.
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7. El dia 3 d’abril de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets
reclamats.

Fonaments de dret
1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions
aplicables.
2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de
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conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26
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de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major.
A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de
3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).
En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en
el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir
una obligació del particular per suportar-lo”.
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4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de
Catalunya 188/2008, de 5 de març).
5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
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3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals
de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular
per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de
compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via
fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima
que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm.
425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment
que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat
esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon
estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).
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càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui

negat”).
Consideracions
1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora R. A. F. en data anterior al dia 18 de
novembre de 2015, abans les 18:57 hores, segons informe d’assistència mèdica aportat.
2. La senyora R. A. F. aporta fotografies d’un desperfecte al paviment de la calçada, que no es
pas habitual de vianants, existint un pas de vianants per on poder deambular sense perill, a un metre
de distància.
3. De la prova testifical efectuada en data 19 de juny de 2017 es desprèn que el testimoni va veure a la
reclamant quan ja era al terra per el què no pot indicar com es van desenvolupar els fets.
4. No consta en el registre de la Policia Local notícia de cap servei assistencial de les característiques,
en data i lloc on segons la reclamant es succeeixen els fets.
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5. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 3 d’abril de 2017 manifesta que:
• Les lesions poden coincidir amb la descripció i en la forma que es descriu.
• No es pot realitzar l’ inspecció del lloc ja que en la data dels fets no hi ha intervenció alguna
dels serveis policials al municipi.
• No hi ha dades suficients per poder esbrinar els motius o circumstàncies que van fer que la
sol·licitant trepitgés de forma que es produís la caiguda.
• Els danys s’observen a simple vista.
6. No consta que a l’hora de la presumpta caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la
visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat.

8. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden
determinar i condicionar.
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7. Pot ser que la senyora Amor no parés l’atenció deguda a l’hora de creuar pel lloc que descriu a la
sol·licitud i evitar els desperfectes.

9. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre que pugui
existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació quotidiana, els
desperfectes són visibles i és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.
10. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal com és el cas.

12.

Vist l’informe del secretari emès en data 7 de setembre de 2017.

Alexandre Pallarès Cervilla
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11. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat
desfavorable i danyosa dels administrats.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - SECRETARIA i per unanimitat acorda:
1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora R. A. F.
pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu
trepitjar en un forat de la calçada davant de les escales de l’estació de RENFE de Segur de Calafell,
en data 18 de novembre de 2015, per:




Manca de nexe causal.
Manca de prova suficient.
Culpa exclusiva de la víctima.

2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.
3. Atorgar els recursos procedents.

Fets
1. Són objecte de reclamació els danys personals contra aquesta Administració presumptament soferts
per la senyora N. J. M., com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu
de trepitjar un forat al paviment del carrer Pou, a l’alçada del número 27, a Calafell, en data 8
de gener de 2016, vora les 21:00 hores.
2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 25 de
gener de 2016, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE)
2.735.
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2.1.2. EXPEDIENT 2017/2645 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP 37/16)

3. La part reclamant quantifica la seva petició en quatre mil euros (4.000,00 €) i aporta un full
d’assistència mèdica i fotografies de les lesions i del lloc referit per justificar la seva petició.
4. El Decret 2016/1270 va resoldre l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 4 de maig
de 2016, amb RGE 4.146
5. Consta a l’expedient comunicat de data 5 de maig de 2016, traslladant la documentació a la
companyia d’assegurances de la Corporació que en data 20 de juliol de 2016 emet pronunciament.

7. En data 18 de maig de 2017, amb RGE 4.240, es complimenta el tràmit d’audiència.

Fonaments de dret
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6. El dia 3 d’abril de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets
reclamats.
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1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions
aplicables.
2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de
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En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en
el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir
una obligació del particular per suportar-lo”.
3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals
de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular
per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de
compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via
fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima
que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm.
425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment
que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat
esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon
estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).
4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
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conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26
de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major.
A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de
3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).
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uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de
Catalunya 188/2008, de 5 de març).
5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui
negat”).
27/09/2017 ALCALDE

Consideracions
1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora N. J. M. el dia 8 de gener de 2016, abans de
les 21:19 hores, segons informe d’assistència mèdica aportat.
2. La senyora N. J. M. aporta fotografies d’un forat a la calçada, que no és zona de pas de vianants.
No aporta cap testimoni per acreditar que la caiguda es produís al lloc descrit per la deficiència
referida en la via pública ni de la manera descrita per la sol·licitant.

Ramon Ferré i Solé

informe pericial de valoració de danys i seqüeles, justificants de transport,...).
4. No consta en el registre dels serveis de seguretat notícia de cap servei assistencial de les
característiques, en data i lloc on segons la reclamant es succeeixen els fets.
5. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 3 d’abril de 2017 manifesta que:
 A la Policia Local no existeix cap mena de servei assistencial de les característiques, en data i
lloc on segons la sol·licitant succeeixen els fets.
 Les lesions poden coincidir amb la descripció i en la forma que es descriu.
 No es va produir l’ inspecció del lloc al no existir aquestes dades en el programari dels serveis
d’emergències del municipi.
 No hi ha dades suficients per poder esbrinar els motius o circumstàncies que van fer que la
sol·licitant trepitgés de forma que es produís la caiguda.
 Encara que la calçada no és lloc habitual dels vianants, sí que és cert que en aquest carrer les
voreres no son practicables degut a la reduïda mida d’aquestes..
6. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden
determinar i condicionar.
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3. La sol·licitant no presenta cap document que justifiqui la pretensió d’una indemnització per danys
personals ni cap factura o tiquet que justifiqui la quantitat reclamada (despeses per ajut a la llar,
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7. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre que pugui
existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació quotidiana, els
desperfectes són visibles i és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.
8. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal com és el cas.
9. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i
danyosa dels administrats.
10. Vist l’informe del secretari emès en data 7 de setembre de 2017.

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora N. J. M.
pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu
de trepitjar un forat al paviment del carrer Pou, a l’alçada del número 27, a Calafell, en data 8 de
gener de 2016, vora les 21:00 hores, per:




Manca de nexe causal.
Manca de justificació de la quantitat reclamada.
Manca de prova suficient.

2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.

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

3. Atorgar els recursos procedents.

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - CONTRACTACIÓ
2.2.1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 109/2017 DE DATA 8 DE MAIG DE 2017, DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS ORDINARI 542/2012.
Identificació de l’expedient

Fets

1. Vista la Sentència 109/2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en
referència al Recurs Ordinari 542/2012 interposat per C. C. R.
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Donar compte Sentència.
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2. La part resolutiva de la Sentència literalment transcrit diu:

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso- administrativo. Se
imponen las costas al actor, con el límite de 100 euros, IVA incluido.”

Fonaments de dret
1. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació genèrica
d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de
compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - CONTRACTACIÓ i per unanimitat acorda:

27/09/2017 ALCALDE

1. Quedar assabentats de la Sentència 109/2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Tarragona, en referència al Recurs Ordinari 542/2012 interposat per C. C. R.

2. Notificar al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona.

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME
2.3.1. PROPOSTA ACORD JGL PER A L'ENDERROC DE DUES NAUS A LA CR. DE L'ESTACIÓ DE CALAFELL

Ramon Ferré i Solé
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Identificació: Llicència Obra Major
Expedient: 5588/2017
Titular: TDC PARC SL
Emplaçament: CR ESTACIO
1. Fets
1.1. En data 30/06/2017, el Sr. D. C. R., actuant en representació de TDC PARC SL va sol·licitar la
concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en l’ENDERROC
PARCIAL DE DUES NAUS A LA CR DE L'ESTACIÓ, 2 de Calafell (CAMPING BUENVINO),

1.2. En data 11 d'agost de 2017, l’arquitecte municipal va emetre l’informe corresponent que consta a
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:
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Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Pablo
Lemus Demian, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. Pablo Lemus Demian.
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Classificació del sòl: Sòl Urbanitzable Delimitat.
Qualificació del sòl: Àmbit de planejament derivat per desenvolupar, Pla Parcial Urbanístic
(PPU) 2. Hostal del Prat.
Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell.
1. Un cop executat l’enderroc la vorera haurà de restar completament lliure d’obstacles i
completament neta.
2. Així mateix la finca ha de quedar tancada.

Fiança
Les obres emparades per aquesta llicència estan subjectes a la constitució, mitjançant qualsevol dels
sistemes contemplats per la llei, de les següents fiances:
1. Fiança de 8.835,00€ (35,34ml x 250€/ml, d’acord amb la memòria addicional presentada pel
tècnic redactor del projecte), per respondre dels possibles desperfectes que es puguin causar a
la via pública.

1.3. En data 12 de setembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.
2. Fonaments de dret

Ramon Ferré i Solé

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme).
2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei,
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.
2.3. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. D’acord amb l’article 212 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, els
terminis de començament i acabament de les obre de nova planta i obres parcials d’intervenció en
edificis que requereixen projecte tècnic són d’un (1) any per a iniciar-les i tres (3) anys per a acabar-les.
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2. Fiança de 409,20€ (per garantir que els residus de la construcció seran gestionats d’acord amb la
normativa vigent).
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Un cop transcorregut el termini per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues, sense
que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l’art. 212.3 del POUM de
Calafell i l'art. 37.2 del Decret 64/2014 (RPLU), el qual afegeix que les llicències han de contenir
l'advertiment de caducitat corresponent.
La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una
còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència
urbanística.
2.4. D’acord amb els articles 191 a 214 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell
(DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011).
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1.- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense
perjudici de tercers.
2.- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb subjecció
estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense haver
presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.
3.- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les obres
executades en contradicció amb el projecte autoritzat.
4.- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a què
haurà de subjectar-se l’edificació.
5.- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del POUM
de Calafell).
6.- Queda també prohibit:
a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la
coberta de l’edifici.
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública sense
autorització expressa de l’Ajuntament.
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin obstacle
per al trànsit.
d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.
7.- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques.
8.- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca de
protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones
que circulin per la via pública.
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2.5. D’acord amb les següents condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades
per acord de Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels
acords de Ple de 30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008
(BOP Tarragona núm. 272, 24-11-2008):
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15.- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU
Art. 1. Àmbit d'aplicació.
1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara
que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.
Art. 2. Zona 1: Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el
terme, i a més la
zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a
Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell (poble).
1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre
el dia 1 i 10 de setembre:
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures,
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes.
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals
aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs
propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre.
Únicament seran permeses les obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis que
per la manipulació de materials o per la utilització de maquinària no produeixin
molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites en el paràgraf
anterior).
En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la producció de
molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de les
obres.
Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats
hauran de suspendre's durant el període en qüestió.
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9.- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 metres.
No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada d’aquesta sigui
inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part interior. En època
estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è.
10.- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del
replanteig.
11.- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal de
perill.
12.- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials.
13.- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la via
pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta caiguda
de materials.
14.- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una closa
provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a l’obra.
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L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de
dilluns a divendres. No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.
Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.
1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost.
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor.
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
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16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat,
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui,
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina
web de l’Ajuntament de Calafell).
18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents.
19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència.
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient.
20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la
llicència i el seu número d’expedient.
21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme).
22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres
d’urbanització simultània.
23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als
edificis plurifamiliars.
24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu cas,
de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda
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Art. 4. Condicions de manteniment de les obres.
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de
l'obra, magatzematge de materials i neteja:
1.- Si es tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una
tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.
2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon
aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats.
3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada,
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles.
4.- A la zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial
protecció regulades al condicionat propi.
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obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que
s’hagin pogut causar a la vorera.
25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació.
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida
de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.
26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de
manteniment d’espais verds.

2.7. D’acord amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques,
patents, el titular de la llicència haurà d’abonar 60.- euros corresponents a la placa identificativa de la
llicència d’obres.
2.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin.
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2.6. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme el titular haurà d’abonar la taxa corresponent
per la concessió de la llicència urbanística i dipositar una fiança amb la finalitat de garantir el
compliment de les obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, al reposició dels elements
d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que eventualment quedin afectats
per l’execució de les obres.

2.9. D’acord amb l’article 19 de l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme, el titular de la llicència, a
banda de la fiança esmentada a l’apartat 2.6, haurà dipositar a l’Ajuntament una fiança pels residus de
les obres d’11 euros per tona de residus, previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
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:

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per
l’arquitecte municipal que consta incorporat a l’expedient i a les condicions generals transcrites a
l’apartat 2.5 dels fonaments de drets d’aquesta resolució.
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a l’entitat TDC PARC SL llicència
urbanística d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució a CR ESTACIO, 2
de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.
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3. Advertir al titular de la llicència que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han
d’acabar-se en el termini de tres (3) anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la
notificació d’aquesta resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la
llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es
tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.
4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU.
5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística,
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.
6. Aprovar la liquidació adjunta com ANNEX 1 a la present resolució, pels següents conceptes:
-

Ramon Ferré i Solé

8. Advertir al titular de la llicència que si per l’execució de les obres té la necessitat d’ocupar la via
pública amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets,
bastides, descàrrega de material amb camions, etc, haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o
autorització i liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa la vigent Ordenança Fiscal
núm. 2.2.8.
9. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es
10. Comunicar a la/es interessada/es que:
10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
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7. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que li serà
emesa i notificada per BASE, com organisme delegat, sens perjudici de les comprovacions que siguin
necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions
complementàries que procedeixin.

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
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Fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present
resolució.
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2.3.2. APROVACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ NOVES DEPENDÈNCIES DE CEMSSA A L'ANTIC MERCAT
DE CALAFELL
Identificació de l’expedient.
Aprovació projecte d’adequació de les noves dependències de CEMSSA a l’antic Mercat de Calafell.
Fets
Es dóna compte del projecte d’Adequació de les noves dependències de CEMSSA, a l’antic Mercat de
Calafell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracta de 135.990,40€
Atès que, el projecte té per objecte delimitar un espai d’uns 100m2. de superficie que tindrà accés
independent des del carrer, que acollirà la part d’oficines, taller i magatzem de l’empresa CEMSSA.
El projecte s’ha redactat per donar compliment a les necessitats que demana de l’empresa municipal
de serveis.
Fonaments de dret.

Vist el decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següent acord:
1. Aprovar el projecte d’Adequació de les noves dependències de CEMSSA, a l’antic Mercat de
Calafell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracta de
135.990,40€.
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Atès el que disposen els articles del ROAS 12, 34 i 37.6 el projecte contempla obres d’ instal·lacions
complementàries en l’edifici de l’ens local, es suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi
la documentació a que es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest reglament)
.

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. Aprovar el projecte d’Adequació de les noves dependències de CEMSSA, a l’antic Mercat de
Calafell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracta de
135.990,40€.
2. Donar compte d’aquest acord a l’empresa de Serveis municipals CEMSSA.

Fets
En data 04/08/2017, el Sr. M. R. A. actuant en representació de l’entitat HIFE, SA va sol·licitar
llicència d’obres (Exp. Adm. Núm. 6565/2017) per la construcció d’altell en nau existent i
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2.3.3. PROPOSTA JGL REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ EXP. 6565/2017 PER INFORME TÈCNIC DE
DEFICIÈNCIES ESMENABLES
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construcció de tanques i pavimentació, al c/ de la Bassa Miquela, núm. 10 i parcel.les 8.2 i 8.3 del
Polígon 1 del Parc Empresarial de Calafell.
Trasllada l’expedient a l’arquitecte municipal, en data 6 de setembre de 2017, ha emès informe de
deficiències que consta incorporat a l’expedient i del que es desprèn:
-

Ramon Ferré i Solé

D’acord amb l’article 211 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Calafell les deficiències es notificaran a l’interessat, per que les esmeni que s’estableixi,
amb un mínim de 10 dies, amb l’advertiment que el termini per resoldre queda suspès mentrestant i
de les causes de caducitat del procediment o denegació de la llicència. 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 – Esmena i millora de la sol·licitud - de la
esmentada llei 30/1992.
D’acord amb l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (PACAP), pel qual es disposa que el transcurs del termini màxim
legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre:

a) Quan s'hagi de requerir-se a qualsevol interessat l’esmena de deficiències o l'aportació de
documents i altres elements de judici necessaris, pel temps que hi hagi entre la notificació del
requeriment i el compliment efectiu pel destinatari o, si no, pel termini concedit, tot això sense
perjudici del que preveu l'article 68 de la present Llei.
D’acord amb l’article 73..3 de la Llei 39/2015 (PACAP), pel qual es disposa que:

1. Els tràmits que hagin de ser emplenats pels interessats s'han de fer en el termini de deu dies a
partir de l'endemà de la notificació del corresponent acte, excepte en el cas que en la norma
corresponent es fixi un termini diferent.
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Manca aportar la fitxa tècnica del material d’ignifugació de l’estructura metàl·lica de l’altell,
indicant els valors de protecció que ha d’assolir en compliment del DB SI del CTE.
Posteriorment, en el moment que es faci la comunicació prèvia de Primera Ocupació caldrà
aportar certificat de l’aplicació de l’ignifugat amb indicació de les proves de control de qualitat
realitzades i acreditant l’assoliment del nivell de protecció requerit.

Fonaments de dret
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-

Es planteja el projecte en dos parcel·les independents, una edificada (8.2) i l’altra no (8.3). És
en la parcel·la edificada (8.2) on es planteja la creació d’un altell de 39,08m2 de superfície
construïda, però aquesta parcel·la té pràcticament esgotat el sostre permès per la normativa
urbanística i per tant amb l’altell previst s’excedeix el sostre màxim permès.
L’edificabilitat disponible de la parcel·la no edificada (8.3) no pot absorbir l’excés de sostre que
generarà l’altell a la parcel·la (8.2) ja que les dues són jurídicament independents. La única
forma de poder absorbir el sostre de l’altell és convertint aquestes dues parcel·les
independents en una única parcel·la mitjançant l’agregació d’ambdues.
Per tant, per tal de poder continuar la tramitació caldrà aportar l’escriptura d’agregació de les
dues parcel·les i la nota del Registre conforme s’ha inscrit l’agregació.
En cas de no procedir a l’agregació s’haurà de denegar la llicència sol·licitada.
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2. En qualsevol moment del procediment, quan l'Administració consideri que algun dels actes
dels interessats no reuneix els requisits necessaris, ho ha de posar en coneixement del seu
autor, concedint-li un termini de deu dies per a emplenar-lo.
3. Als interessats que no compleixin el que disposen els apartats anteriors, se'ls podrà declarar

decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent. No obstant això, s'admetrà l'actuació de
l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins del dia que es
notifiqui la resolució en la qual es tingui per transcorregut el termini.
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.- Requerir a HIFE per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni les deficiències detectades a la
llicència d’obres Exp. Núm. 6565/2017, descrita als antecedents, que tot seguit es detallen, amb
l’advertiment que, transcorregut el termini sense que 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 73.3 de la esmentada Llei 39/2015, PACAP:

Ramon Ferré i Solé
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Es planteja el projecte en dos parcel·les independents, una edificada (8.2) i l’altra no (8.3). És en
la parcel·la edificada (8.2) on es planteja la creació d’un altell de 39,08m2 de superfície
construïda, però aquesta parcel·la té pràcticament esgotat el sostre permès per la normativa
urbanística i per tant amb l’altell previst s’excedeix el sostre màxim permès.
L’edificabilitat disponible de la parcel·la no edificada (8.3) no pot absorbir l’excés de sostre que
generarà l’altell a la parcel·la (8.2) ja que les dues són jurídicament independents. La única
forma de poder absorbir el sostre de l’altell és convertint aquestes dues parcel·les independents
en una única parcel·la mitjançant l’agregació d’ambdues.
Per tant, per tal de poder continuar la tramitació caldrà aportar l’escriptura d’agregació de les
dues parcel·les i la nota del Registre conforme s’ha inscrit l’agregació.
En cas de no procedir a l’agregació s’haurà de denegar la llicència sol·licitada.
Manca aportar la fitxa tècnica del material d’ignifugació de l’estructura metàl·lica de l’altell,
indicant els valors de protecció que ha d’assolir en compliment del DB SI del CTE.
Posteriorment, en el moment que es faci la comunicació prèvia de Primera Ocupació caldrà
aportar certificat de l’aplicació de l’ignifugat amb indicació de les proves de control de qualitat
realitzades i acreditant l’assoliment del nivell de protecció requerit.

3.- Notificar aquest a les parts interessades.

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS
2.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS
QUALIFICADORS DE DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS, SEGONS DISPOSA EL RD 462/2002.
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2.- Suspendre el transcurs del termini màxim per resoldre el present procediment i notificar la
resolució, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, PACAP, 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 68 de la present llei.
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Fets
1. Vistes les sol·licituds pel pagament d’indemnitzacions per assistències com a membres
d’òrgans qualificadors de les proves selectives que es detallen:
-

Caporal
Educador Social
Tècnic Immigració
Borsa de treball de Treballador/a Social

2. Vist que els imports bruts a abonar són els següents:

Ramon Ferré i Solé

COGNOMS I NOM

COGNOMS I NOM

CONVOCATÒRIA

MEMBRE TRIBUNAL

DATA

CAPORAL

PRESIDENT

15/02/2017

39,78 €

CAPORAL

PRESIDENTA

15/02/2017

39,78 €

CAPORAL

VOCAL

15/02/2017

36,72 €

CONVOCATÒRIA

MEMBRE TRIBUNAL

DATA

EDUCADOR SOCIAL

PRESIDENT

19-2023/01/2017

128,49 €

EDUCADOR SOCIAL

VOCAL

19-2023/01/2017

119,34 €

EDUCADOR SOCIAL

SECRETÀRIA

19-2023/01/2017

128,49 €

CONVOCATÒRIA

MEMBRE
TRIBUNAL

DATA

TÈCNIC INMIGRACIÓ

PRESIDENT

31/01/2017
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COGNOMS I NOM
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TOTAL

TOTAL

TOTAL

42,83 €

27/09/2017 ALCALDE

COGNOMS I NOM

TÈCNIC INMIGRACIÓ

VOCAL

31/01/2017

39,78 €

TÈCNIC INMIGRACIÓ

SECRETÀRIA

31/01/2017

42,83 €

CONVOCATÒRIA

MEMBRE
TRIBUNAL

DATA

TOTAL

BORSA TREBALL DPT
QUALITAT DE VIDA

PRESIDENT

08/06, 15/06,
22/06 DE 2017

128,49 €

BORSA TREBALL DPT
QUALITAT DE VIDA

VOCAL

08/06, 15/06,
22/06 DE 2017

119,34 €

BORSA TREBALL DPT
QUALITAT DE VIDA

SECRETÀRIA

08/06, 15/06,
22/06 DE 2017

128,49 €

3.

Vist l’informe núm. 313/2017/RH/CG, de data 25 de juliol de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

2017 emès per la directora de

4.

El 31 de juliol i 21 d’agost de 2017, la Intervenció municipal emet informe núm. 1170 i 1262
respectivament, en relació a la consignació pressupostària per dur a terme aquesta despesa.

Ramon Ferré i Solé

1.

Vist l’annex IV del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions por raó de servei,
assistències per participació en tribunals d’oposició o concursos o altres òrgans encarregats de la
selecció de personal.

2.

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

3.

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.

4.

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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1.

Aprovar els imports d’indemnitzacions com a membres d’òrgans qualificadors que hi consten a la
part expositiva i el seu abonament en la nòmina d’ agost de 2017 segons detall:
RESUM

TOTALS
42,83 €
39,78 €
211,10 €
278,46 €
128,49 €
256,98 €
36,72 €

TOTAL
27/09/2017 ALCALDE

2.

994,36 €

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

2.4.2. PROPOSTA SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ ACORD DE JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE JULIOL DE 2017, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA
INTRODUCCIÓ DE LES VARIACIONS CORRESPONENTS A LA NÒMINA ORDINÀRIA DE JUNY DE 2017.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

Fets

1. Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017, es va acordar aprovar la
introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de juny de 2017, amb les
conseqüents modificacions, i la seva aplicació a la nòmina del mes de juliol de 2017.

CONCEPTES

PROV. JUNY

VARIACIONS IT /
altes fóra nòmina

SUMA

DEFINITIU JUNY

BRUT

698.819,46

698.819,46

698.819,46

IRPF

-113.895,37

-113.895,37

-113.895,37
-43.119,53

Quota SS obrera

-43.117,98

-1,55

-43.119,53

Altres deduccions

-10.764,30

1,55

-10.762,75

-10.762,75

NET

531.041,81

531.041,81

531.041,81

Quota SS empresa

208.918,06

207.146,01

207.146,01

-1.772,05

Alexandre Pallarès Cervilla
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2. Atès que s’ha detectat un error en el quadre que es detalla a l’esmenat acord, ja que on diu:
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ha de dir :

CONCEPTES

3.

PROV. JUNY

VARIACIONS IT /
altes fóra nòmina

SUMA

DEFINITIU JUNY

BRUT

698.819,46

698.819,46

698.819,46

IRPF

-113.895,37

-113.895,37

-113.895,37
-43.119,53

Quota SS obrera

-43.117,98

-1,55

-43.119,53

Altres deduccions

-10.764,30

1,55

-10.762,75

-10.762,75

NET

531.041,81

531.041,81

531.041,81

Quota SS empresa

208.918,06

207.146,01

207.156,69

-1.772,05

Vist l’informe núm. 361 de data 04 de setembre de 2017 emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

27/09/2017 ALCALDE

1. Article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, 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. 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.

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

Ramon Ferré i Solé
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3. 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.

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:

CONCEPTES

PROV. JUNY

VARIACIONS IT /
altes fóra nòmina

SUMA

DEFINITIU JUNY

BRUT

698.819,46

698.819,46

698.819,46

IRPF

-113.895,37

-113.895,37

-113.895,37
-43.119,53

Quota SS obrera

-43.117,98

-1,55

-43.119,53

Altres deduccions

-10.764,30

1,55

-10.762,75

-10.762,75

NET

531.041,81

531.041,81

531.041,81

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. Rectificar l’ Acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017, en el sentit que on
diu:
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Quota SS empresa

208.918,06

-1.772,05

207.146,01

207.146,01

ha de dir :

CONCEPTES

PROV. JUNY

VARIACIONS IT /
altes fóra nòmina

SUMA

DEFINITIU JUNY

BRUT

698.819,46

698.819,46

698.819,46

IRPF

-113.895,37

-113.895,37

-113.895,37
-43.119,53

Quota SS obrera

-43.117,98

-1,55

-43.119,53

Altres deduccions

-10.764,30

1,55

-10.762,75

-10.762,75

NET

531.041,81

531.041,81

531.041,81

Quota SS empresa

208.918,06

207.146,01

207.156,69

-1.772,05

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Recursos
Humans i d’Intervenció i Tresoreria.

Ramon Ferré i Solé

Fets
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2.4.3. PROPOSTA SOBRE EL REINTEGRAMENT PER ABONAMENT INDEGUT DEL COMPLEMENT
D’UNITAT D’INCIDÈNCIES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL A UN AGENT D’AQUESTA CORPORACIÓ,
EN LA NÒMINA DEL MES DE MAIG DE 2017.

1.

Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017 es va acordar aprovar el
complement de rotació de 502,48€ bruts al senyor J. A. S. A., per la seva adscripció en
aquesta unitat, amb efectes del 15 de maig de 2017, data en la que inicia la contractació
en aquesta Corporació.

2.

Atès que s’ha procedit a l’abonament d’aquest c omplement de forma indeguda en la nòmina del
mes de maig de 2017, ja que es va abonar l’import brut de 284,74€ en concepte de complement
de rotació, sent l’import correcte 267,99€. Posteriorment en les mes de juny es va tornar a abonar
l’import brut de 267,99€ pel mateix concepte de Complement de torn, per tant, com s’ha abonat
dues vegades cal procedir al descompte de 284,74€ abonats al mes de maig de 2017, per estar ja
abonat en la nòmina de juny amb l’import correcte.

3.

Des de el Departament de Recursos Humans s’ha informat d’aquesta incidència a la persona
interessada.

4.

Atès que el total del pagament abonat indegudament ascendeix a un total de 284,74 € bruts.

5.

Vist l’informe de la directora de la directora de Recursos Humans núm. 360 de data 04 de
setembre de 2017.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

Fonaments de dret
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1. Article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària (LGP), respecte a
pagaments indeguts i altres reintegraments, on assenyala que:

Ramon Ferré i Solé
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"1. A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material,
aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente
a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el
acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.
2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que
haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la
restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos
reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que
establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social
en el ámbito de la Seguridad Social.
3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los
pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los
procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro
establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su
invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II
del Título I de esta Ley.
4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de
pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior
devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se produjo el
pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha
en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin el previo
requerimiento de la Administración.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que proceda
el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber incumplido el
perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado
correctamente su cumplimiento".
2. Article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, 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.
3. Ordre EHA/4077/2005, de 26 de desembre, sobre reintegrament de pagament indeguts.
4. Article 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, pel que fa a les retribucions complementàries.

6. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels Funcionaris de l’Administració Local.
7. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Alexandre Pallarès Cervilla
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5. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
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8. 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.
9. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, l’article 4 d’organització i funcionament el qual estableix “... l’organització de les
diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de la Policia Local
sota la superior autoritat de l’Alcaldia”, i l’article 17, pel que fa a les retribucions complementàries
per causes organitzatives del servei de Policia local. En concret, l’article 17.4 estableix un
complement d’especialitat pel personal, a excepció dels comandaments, adscrit a la Unitat
especialitzada d’OAC i Trànsit.
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.

Ramon Ferré i Solé
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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.

Reintegrar per part de l’empleat, senyor J. A. S. A., la quantitat total de 284,74€ bruts, a
realitzar per compensació mitjançant la nòmina a raó de 142,37 € bruts mensuals, en les dues
properes nòmines, sens perjudici del seu reintegrament en quanties superiors i a petició del propi
interessat.

2.

Donar compte a la part interessada, als departaments de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de
Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipal, a les seccions sindicals, a la Junta de
Personal i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu coneixement.

2.4.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MENSUAL
DEL MES DE SETEMBRE DE 2017 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS
DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets

2.Atès que l’objecte d’aquest Reglament és, d’acord amb el seu article 1, establir els principis i les
normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les
empleats/empleades públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell.

Alexandre Pallarès Cervilla
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1.El 14 de desembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número
287, el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, aprovat
inicialment per acord de Ple de data 31 d’octubre de 2012, i elevat a definitiu en data 12 de
desembre de 2012.
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3.Vist el que disposa l’article 3 pel que fa als objectius específics, i concretament, pel que fa als objectius
mínims, el qual estableix que aquests són incentivar el compliment de la jornada i l’assistència al lloc
de treball.
4.Vist l’article 9 el qual acorda l’abonament d’un complement de productivitat anual i un complement
de productivitat mensual al personal que, en aquest darrer cas, assoleixi els requisits i objectius
mínims establerts en el seu article 3, sens perjudici de les minoracions que li puguin correspondre.
5.Vist el procediment establert en el Capítol III de l’esmentat Reglament per a l’abonament d’aquest
complement de productivitat mensual.
6.Vist el que disposa la Disposició Transitòria Primera del citat Reglament on estableix que “El personal
que actualment se li abona un complement de productivitat mensual se li remunerarà en la mateixa
quantia, sempre que compleixi els objectius i condicions establerts per aquest Reglament”.
7.Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

9.Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a l’efecte
i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de minoració que
s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament.
10. Atès que el departament de Recursos Humans emet els informes respecte al compliment de la
jornada i l’assistència mensual del personal de l’Ajuntament de Calafell que fitxa amb els terminals
de marcatges.
11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment de
la jornada i assistència del mes d’ AGOST de 2017 per tal d’abonar el complement de productivitat
en la nòmina del mes de SETEMBRE de 2017, han estat assolits d’acord amb el que estableix l’article
3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.
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8.Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

12. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.
13. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:
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TREBALLADOR

PRODUCTIV
14,51
230,08
104,31
276,87
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208,16
8,16
860,71
104,31
208,16
285,63
208,16
230,08
277,99
114,98
14,51
14,51
14,51
757,83
73,31
14,51
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477,77
14,51
8,16
216,55
230,08
208,16
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544,74
230,08
8,16
134,38
230,08
14,51
1.010,00
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TOTAL

48.640,45

14. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 364 d, de data 04 de setembre de 2017,
que queda unit a l’expedient.
Fonaments de dret
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1.Article 105.a) de la Constitució Espanyola.
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2.Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
Bases de Règim Local.
3.Llei 39/2015, del 01 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
4.Llei 3/2017, de3 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017
5.Articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local, i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atorguen als ens locals,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la
potestat reglamentària i d’autoorganització.
6.Articles 8.1.a), 112, 178, 179, 237 i 298, 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.
7.Article 22 i 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que determinen que les retribucions complementàries són les que retribueixen,
entre d’altres elements, l’assoliment, el rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da.

9.Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei dels ens locals.
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8.Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’administració local. Concretament, l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25
d'abril, estableix que el complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment,
l'activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva feina, és a dir, té
caràcter de incentiu eminentment personal.

11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat en
el BOPT de data 04.04.2011, número 17.
12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de productivitat.
13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12).
14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell,
publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.
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15. Article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 del Conveni Col·lectiu
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell estableixen, referint-se al complement de
productivitat, que la determinació dels criteris, indicadors, objectius i procediments que serveixin per
mesurar el rendiment del personal, als efectes de l’aplicació del complement de productivitat, així
com en el seu cas, la pèrdua d’aquest, s’acordarà mitjançant l’elaboració d’un reglament, acordat
per una comissió paritària mixta.
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16. Article 172.5 del Decret 214/1990, sobre la competència d’Alcaldia per l’assignació individualitzada
del complement de productivitat.
17. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.
18. 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.
19. 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:

2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la Intervenció
Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu
coneixement i efectes oportuns.

2.4.5. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3704 DE
DATA 12 DE SETEMBRE DE 2017

Ramon Ferré i Solé
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1. Aprovar els imports i l’abonament del complement de productivitat mensual del mes de
SETEMBRE de 2017, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes d’AGOST de 2017, al
personal i amb les quanties que es relacionen a la part expositiva, per complir els requisits
establerts en el Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint
en compte que les incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat,
paternitat, llicència per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar
l’import total a percebre.

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 3704 de data 12 de setembre de 2017, que a continuación
es transcriu:

“DECRET NÚM. 3704/2017
Identificació de l’expedient 1003/2017

Fets
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Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria per a la selecció, pel
sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball, a fi d’establir un
procediment àgil, per cobrir substitucions o vacants d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell.
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1. El 5 de juny de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que
regiran la selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local de
l’Ajuntament de Calafell, en règim d’interinitat.
2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7396, de data 22 de juny de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 124, de
data 28 de juny de 2017, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.
3. El 16 d’agost de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la llista provisional de les
persones admeses i excloses en la convocatòria per a la confecció d’una borsa de treball d’agents
de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, en règim d’interinitat, la qual va ser publicada al
BOPT número 162, de 22 d’agost de 2017.
4. El 5 de setembre de 2017 va finir el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional de
persones admeses i excloses, i ha estat presentada una (1) instància.
5. El 28 d’agost de 2017, l’aspirant A. A. M., amb iden tificador número 449-N, presenta
instància, amb RGE a la Corporació número 28702, aportant fotocopia del document nacional
d’identitat i certificat acreditatiu conforme no cobra cap prestació de l’atur.
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6. El 8 de setembre de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 379/2017/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
règim local de Catalunya.
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2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
3. 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.

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

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
27/09/2017 SECRETARI

Bàsic de l’Empleat Públic.

6. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals .
7. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

públiques.
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9. Article 19.Dos de la Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

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

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

Resolució
Per tot el que s’ha exposat, resolc:
1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per
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aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Admetre la al·legació presentada per l’aspirant A. A. M. amb identificador número 449-N,

presenta instància, amb RGE a la Corporació número 28702, aportant fotocopia del document
nacional d’identitat i certificat acreditatiu conforme no cobra cap prestació de l’atur.

3. Elevar a definitiva la llista de les persones admeses i excloses en la convocatòria per a la confecció

d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, en règim
d’interinitat, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

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.
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4. Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció

5. Manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat degudament estar en

possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent o superior, resten obligades a la realització de l’esmentada prova, que correspon al
primer exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són les relacionades en
l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les relacionades a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

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

Titular: Sr. Francisco Longo González, inspector en cap de la Policia local de Calafell
Suplent: Sr. Sergio González Pérez, sergent de la Policia Local de Calafell
Vocals:
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President:
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Titular: Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació
Titular: Sr. Jordi Altarriba Guitart, inspector en cap de la Policia local del Vendrell
Suplent: Sr. Ángel Fernández Alberola, Sotsinspector de la policia local d’Altafulla
Titular: Sr. Albert Romero Pizarro designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Suplent: Sr. Antoni Romero Borrego designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Titular: Sr. Antonio Dote Cabrera designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana
Suplent: Sr. Miquel Àngel Marchal designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana
Secretari/ària, que actua amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació
Suplent: Sr. Diego Lorite Garrido, administratiu del Departament d’Alcaldia de la Corporació

Data: 20 de setembre de 2017
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)
8. Convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a
la realització del primer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova de llengua
catalana:
Data: 20 de setembre de 2017
Hora: A les 09:15 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)
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7. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la seva constitució:

9. Convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a
la realització del segon exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:
Data: 26 de setembre de 2017
Hora: A les 12:30 hores
Lloc: Pavelló Municipal “Joan Ortoll”, Pg. de la Unió núm. s/n, Calafell (poble)

Data: 16 d’octubre de 2017
Hora: A les 12:30 hores
Lloc: A determinar
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10. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat el segon exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova pràctica:
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11. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova d’aptitud física:
Data: 24 d’octubre de 2017
Hora: A determinar
Lloc: A determinar
12. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat el sisè exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la realització de l’entrevista personal:
Data: 26 d’octubre de 2017
Hora: A determinar
Lloc: A determinar
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13. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació
als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es concedirà un
termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per
possibles recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.
14. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.

Ramon Ferré i Solé

ANNEX 1
LLISTAT D’ADMESOS
Núm.
Registre
Entrada
22463
22470
22638
22757
22763
22800
23022
23108

DNI
811Q
682R
239R
347D
396A
065R
086P
319S

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

27/09/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

15. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Recursos Humans, i al comitè d’empresa i
seccions sindicals pel seu coneixement i efectes escaients.
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24755
24759
24767
24784
24786
24788
24793
24810
24831
24837
24839
24851
24855
24857
24887
24909
24910
24924
24927
24929
24932
24938
24940
24943
24945
24948
24950
24953
24954
25327
28953

027Y
877E
678C
528C
806Q
614Q
308T
264M
170T
273F
586M
634X
717L
219K
947B
205W
435N
093Q
081G
900V
477L
506G
962B
468Q
874Q
642P
463Z
564K
819D
809L
449N

LLISTAT D’EXCLOSOS
Núm.
Registre
Entrada
22054

DNI
421T
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ANNEX 2
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23396
23586
24845
24880
25216
25436
25748

796T
421T
315S
887R
307P
039R
255A

ANNEX 3
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
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Núm.
Registre
Entrada
22463
22470
22638
22757
22763
22800
23022
23108
23389
23618
23671
23761
23896
23899
24042
24099
24130
24143
24150
24172
24188
24323
24332
24357
24373

DNI
811Q
682R
239R
347D
396A
065R
086P
319S
633G
949T
795L
035F
643K
424D
444Y
104S
637W
890T
185M
182K
267C
337T
852Y
093J
906L
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24938
24940
24943
24945
24948
24950
24954
25327
28953

506G
962B
468Q
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642P
463Z
819D
809L
449N
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NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
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Núm.
Registre
Entrada
23740
24720
24855
24929
24953

DNI
637Y
184R
717L
900V
564K”
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

1. Quedar-ne assabentada.

2.4.6. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3669 DE
DATA 7 DE SETEMBRE DE 2017

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 3669 de data 7 de setembre de 2017, que a continuación
es transcriu:

Identificació de l’expedient 6509/2017
Proposta de contractació, en règim d’interinitat per substituir una baixa per incapacitat temporal,
d’una auxiliar de turisme, adscrita al Departament de Turisme.
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“DECRET NÚM. 3669/2017
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Fets
1. El 6 de juliol de 2017, l’auxiliar de turisme del Departament de Turisme, senyora M. R. Á. en

règim de personal laboral, presenta baixa d’incapacitat temporal per contingències comunes.

2. El 2 d’agost de 2017, la tècnica de turisme, emet informe sobre la necessitat de cobrir a partir del

proper dia 1 de setembre de 2017, el lloc de treball d’auxiliar de turisme per baixa per incapacitat
temporal de la seva ocupant, senyora M. R. Á. A l’esmentat informe motiva la necessitat de la seva
cobertura, atès que es tracta d’un procés de baixa llarga, amb una duració estimada de 115
dies. A més, Calafell és una destinació turística de referència, la qual cosa implica un volum de feina
considerable d’atenció al públic i, d’altra banda, la Regidoria de Turisme, a partir del mes
d’agost, té previst dur a terme alguns actes de rellevància com el Rockabilly, botifarrada,
castanyada o preparació de carnaval, entre d’altres. L’informe queda unit a l’expedient.

3. El 8 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que

van regir la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de dos
llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball.

4. El 27 de juny de 2017, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta en la

que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base catorzena de les bases, dels
dos primers aspirants i únics que han superat el procés.
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5. Atès que la treballadora, M. S. O., finalitza el seu contracte de treball temporal el proper dia 31

d’agost de 2017 i, és la primera aspirant de la llista de la borsa de treball del procés d’informadors
turístics, i ha acceptat ocupar aquest lloc de treball de forma temporal per la substitució de la
seva ocupant.

6. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 1330_17 corresponent a les PD 1808, de data 7

de setembre de 2017, confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 353/2017/RH/CG de data 29 d’agost de

Ramon Ferré i Solé
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2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors. Article 15.1.c) pel que fa al contracte d’interinitat per substituir a treballadors
amb dret a reserva del lloc de treball.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Articles 10 i 55 a 58.
4. Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local. Articles 21.1.g) i 102.
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2. Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors en matèria de contracte de durada determinada. Article 4 pel que fa al contracte
d’interinitat.
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5. 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.
6. 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.
7. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; articles 291 i 292.
8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
9. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

27/09/2017 ALCALDE

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. Articles 8 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, que
disposen que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a
l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.
Resolució

Ramon Ferré i Solé

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.
2. Declarar raons d’excepcionalitat per poder contractar a una persona auxiliar de turisme, amb
adscripció al Departament de Turisme, donat que es manté el nombre de personal en plantilla, i la
seva contractació respon a cobrir una baixa per incapacitat temporal de llarga duració, que té com
a objecte l’atenció al públic a l’oficina de Turisme i, donar suport a tots els actes o accions
promocionals que es puguin dur a terme, i que no pot ser distribuït per la resta de treballadors per
la manca de personal.
3. Contractar a la senyora M. S. O., com a auxiliar de turisme dins del Departament de Turisme de
la Corporació, mitjançant un contracte d'interinitat per substituir la baixa per incapacitat
temporal de la seva ocupant, senyora M. R. Á. amb efectes del dia 8 de setembre de 2017, i fins a
la seva reincorporació.
4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a auxiliar de turisme, grup C2 de
titulació assimilat, complement de destí 14, sent el cost mensual el següent:

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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Per tot el que s’ha exposat, resolc:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Aplicació pressupostària
Jornada
Sou base
C. Destí
C. Específic
Sou total brut (sense pagues extres)
PP Extra sou base
PP Extra C. destí
PP C. Específic
Quota SS empresa
Total cost mensual (incloses pagues
extres)

37,5 h/set. (100 %)
611,31 €
311,16 €
448,45 €
1.370,92
100,96 €
51,86 €
74,74 €
523,50 €
2121,98 €

C01/4320/1300000
C01/4320/1300200
C01/4320/1300200
C01/4320/1300000
C01/4320/1300200
C01/4320/1300200
C01/4320/1600000

5. Donar compte en la propera Junta de Govern Local.
6. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Turisme, de

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.4.7. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3690 DE
DATA 12 DE SETEMBRE DE 2017

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2
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Recursos Humans i a la Intervenció i Tresoreria municipals, i a la gestoria que porta els assumptes
de personal d’aquest Ajuntament, i donar compte al Comitè d’empresa, i a les seccions sindicals
d’aquest Ajuntament pel seu coneixement.

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 3690 de data 12 de setembre de 2017, que a continuación
es transcriu:

“DECRET NÚM. 3690/2017
Identificació de l’expedient número 7357/2017

Fets
1. El 9 de setembre de 2008, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns, núm. 4861/2008, es va
resoldre contractar mitjançant contracte temporal fix discontinu, a jornada parcial, a la professora Sra.
N. A. C., per a desenvolupar les tasques de professora de castellà per adults,

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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Crida de la contractació fixa discontinua de la professora de formació d’adults, pel curs escolar 20172018.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

durant el curs escolar 2008-2009, lloc de treball vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, adscrit
a l’Àrea d’Educació i Cultura, amb una jornada de treball ajustada a la distribució horària i al règim
retributiu facilitat pel Departament promotor, amb efectes del dia del dia 15 de setembre de 2008
i fins el dia 12 de juny de 2009.
2. Posteriorment s’ha fet la crida a l’esmentada empleada per als cursos escolars 2009-2010,

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, i 2016-2017.

3. El 4 de setembre de 2017, la tècnica d’Ensenyament emet informe en el que manifesta que

s’hauria d’iniciar la contractació de la professora N. A. C., a partir del dia 12 de setembre de
2017 i fins el 28 de juny de 2018, com a professora de formació d’adults, a raó de 25 hores
setmanals (18 h. lectives i 7 h. de preparació), amb el següent horari:
-

Dilluns: de 15:00 a 17:00 h.
Dimarts: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
Dimecres: de 9:00 a 12:00 h., i de 16:00 a 18:00 h.
Dijous: de 9:00 a 12:00 h.
Divendres: de 9 a 12:00 h.

27/09/2017 ALCALDE

Assenyalant també que el professorat tindrà vacances obligades els dies següents, recollits al
calendari escolar 2017-2018:
- De lliure disposició de les escoles i/o ajuntament: 13 d’octubre, 7 de desembre de 2017, i 12 de
febrer i 30 d’abril de 2018.
- Vacances de Nadal: del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018, ambdós inclosos.
- Vacances de setmana santa: del 26 al 29 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

5. Vist que al document econòmic del pressupost municipal per a l’any 2017, l’esmentada
contractació està consignada suficientment.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

4. Atès que cal realitzar la crida prevista a l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2015.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 376/2017/RH/CG, de 7 de setembre de
2017, i que queda unit a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Articles 16 i següents, 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.

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

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

5. Article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa als contractes fixos discontinus.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
7. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
8. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
9. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
10. Articles 8 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, que
disposen que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a
l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

27/09/2017 ALCALDE

Resolució
Per tot el que s’ha exposat, resolc:
1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per

aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

jornada parcial de 25 hores setmanals (sent 18 h. lectives i 7 h. de preparació), per desenvolupar
les tasques de professora de formació d’adults, al Departament d’Ensenyament d’aquesta
Corporació, durant el curs escolar 2017-2018, amb incorporació al centre de treball el proper dia
12 de setembre de 2017 i fins el dia 28 de juny de 2018, i el següent horari:

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

2. Fer la crida prevista legalment a la senyora N. A. C., amb contracte temporal fix discontinu, a

-

Dilluns: de 15:00 a 17:00 h.
Dimarts: de 9:00 a 12:00 h., i de 15:00 a 17:00 h.
Dimecres: de 9:00 a 12:00 h., i de 16:00 a 18:00 h.
Dijous: de 9:00 a 12:00 h.
Divendres: de 9 a 12:00 h.

3. Fixar el sou brut mensual que a continuació es relaciona, amb les pagues extres prorratejades

Alexandre Pallarès Cervilla
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mensualment:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Jornada
Sou base
Antiguitat
Compl. productivitat
Paga extra prorratejada
Total brut mensual
Quota SS empresa
Total cost mensual

N. A. C.
25 h/set. (66,67 %)
1.254,68 €
9,17 €
5,44 €
210,64 €
1.479,93 €
466,92 €
1946,85 €

Aplicació pressupostària
E01/3200/1300000
E01/3200/1300000
E01/3200/1500002
E01/3200/1300000
E01/3200/1600000

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

27/09/2017 ALCALDE

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.4.8. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3683 DE
DATA 8 DE SETEMBRE DE 2017

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 3683 de data 8 de setembre de 2017, que a continuación
es transcriu:

“DECRET NÚM. 3683/2017
Identificació de l’expedient número 7319/2017
Contractació laboral dels professors/es de Cal Bolavà, per atendre les tasques de confecció i
patchwork, pintura i dibuix, i formació per adults i anglès, mitjançant un contracte fix discontinu amb
caràcter interí, a temps parcial, fins a la seva cobertura de forma definitiva.
Fets

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. El 4 de setembre de 2017, la tècnica d’Ensenyament emet informe en el que manifesta que
s’hauria d’iniciar la contractació per al proper curs 2017-2018 de la professora M. G. G.
com a professora de pintura i dibuix , de la professora Núria Mitjans Llevadies com a professora
de confecció i patchwork, a partir del 12 de setembre de 2017 i fins el 22 de juny de 2018. Així
com del professor Santiago Crespín Ruiz com a professor de formació d’adults i anglès, a partir del
12 de setembre de 2017 i fins el 28 de juny de 2018, a raó de 20 hores setmanals (53,33%)
la primera, 14 hores setmanals (37,33%) la segona, i 32 hores setmanals (85,33%) el tercer,
d’acord amb les matriculacions efectuades, amb el següent horari:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

- Sra. M. G. G. Dilluns de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Dimarts i dimecres de 17:00 a 20:00 h.
Dijous de 10:00 a 13:00 h, de 16:00 a 19:00 h.
- Sra. Nú.M. Ll.: Dilluns de 9:30 a 12:30 h.

Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 h.
Dijous de 14:00 a 16:00 i de 16:30 a 19:30 h.
- Sr. S. C..:

Dilluns de 11:30 a 13:00 h i de 17:00 a 21:30 h.
Dimarts de 18:00 a 21:30 h.
Dimecres de 9:30 a 10:30 h, 11:30 a 13:00 h i de 17:00 a
21:30 h.
Dijous de 11:30 a 13:00 h i de 18:00 a 21:30 h.
Divendres de 9:30 a 10:30 h

S’assenyala també que el professorat tindrà vacances obligades els dies següents, recollits al
calendari escolar 2017-2018:

27/09/2017 ALCALDE

- De lliure disposició de les escoles i/o Ajuntament: 13 d’octubre, 7 de desembre de 2017, i 12 de
febrer i 30 d’abril de 2018.
- Vacances de Nadal: del 27 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018, ambdós inclosos.
- Vacances de setmana santa: del 26 al 29 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
2. Aquestes persones proposades han estat contractades per la realització d’aquestes tasques en els
darrers cursos escolars mitjançant un contracte d’obra o servei determinat.

4. Vist que al document econòmic del pressupost municipal per a l’any 2017 està dotat amb
consignació suficient per atendre aquestes contractacions.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

3. Atès que en la plantilla i relació de llocs de treball actuals es troben vacants aquests tres llocs de
treball com a professors.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 375/2017/RH/CG, de 7 de setembre de
2017, i que queda unit a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Articles 16 i següents, 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.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

5. Article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa als contractes fixos discontinus.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
7. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
8. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
9. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
10. Articles 8 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, que
disposen que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a
l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.
27/09/2017 ALCALDE

Resolució
Per tot el que s’ha exposat, resolc:
1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per

aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

Ramon Ferré i Solé

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

3. Contractar laboralment, a la Sra. M. G. G. com a professora de pintura i dibuix, i a la Sra. Núria

Mitjans Llevadies com a professora de confecció i patchwork, amb efectes del dia 12 de setembre
de 2017 i fins el 22 de juny de 2018. Així mateix, al Sr. S. C. R.com a professor d’adults i d’anglès,
amb efectes del dia 12 de setembre de 2017 i fins el 28 de juny de 2018, a la Casa de Cultura de
Cal Bolavà i, durant el curs escolar 2017-2018, ambdós inclosos, mitjançant un contracte fix
discontinu amb caràcter interí, a temps parcial, fins a la seva cobertura de forma definitiva i en la
forma reglamentària, amb l’objecte de dur a terme les classes de l’especialitat que es detalla,
amb el següent horari:

- Sra. M. G. G.: Dilluns de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Dimarts i dimecres de 17:00 a 20:00 h.
Dijous de 10:00 a 13:00 h, de 16:00 a 19:00 h.
- Sra. N.M. L.: Dilluns de 9:30 a 12:30 h.

Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 h.
Dijous de 14:00 a 16:00 i de 16:30 a 19:30 h.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Signatura 2 de 2

2. Declarar raons d’excepcionalitat per poder contractar a dues professores i un professor, una de

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6486f497a70f4b5cae2cc2bb9097811c001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Dilluns de 11:30 a 13:00 h i de 17:00 a 21:30 h.
Dimarts de 18:00 a 21:30 h.
Dimecres de 9:30 a 10:30 h, 11:30 a 13:00 h i de 17:00 a
21:30 h.
Dijous de 11:30 a 13:00 h i de 18:00 a 21:30 h.
Divendres de 9:30 a 10:30 h

- Sr. S. C. R.:

4. Informar que el sou brut mensual serà el que es detalla a continuació, amb les pagues extres
prorratejades mensualment, per la jornada realitzada:
M.
G. G.
Jornada

S.
C. R.

20 h/set. (53,33
%)
1.229,67 €
7,32 €
206,17 €

14 h/set.
(37,33 %)
899,59 €
149,93 €

32 h/set.
(85,33%)
1.376,51 €
229,42 €

1.443,16 €

1.049,52 €

1.605,93 €

472,64 €

343,73 €

525,95 €

1915,80 €

1393,25 €

2.131,88 €

Aplicació pressupostària

E01/3200/1310000
E01/3200/1310000
E01/3200/1310000

E01/3200/1600000

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

Ramon Ferré i Solé
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Sou base
Antiguitat
Part
Proporcional
Paga Extra
Total brut
mensual
Quota SS
empresa
Total cost
mensual

N. M.
L.

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:

2.4.9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, NOCTURNITATS,
CAPS DE SETMANA , ASSISTÈNCIES AL JUTJAT, I D’ALTRES, DEL PERSONAL ADSCRIT AL COS DE LA
POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE SETEMBRE DE 2017

Fets

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. Quedar-ne assabentada.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Metadades

Classificador:Acta -

1. El 12 de setembre de 2017, el sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, emet
informe que queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial, els treballs
realitzats fóra de la jornada, els serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats, així com el
complement per treballs de categoría superior com a caporal, efectuades pel personal adscrit al
departament de Policia Local i lliurades durant el mes d’ agost de 2017.
2. Atès que del conjunt d’aquest informe resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò que
disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:

TREBALLADOR

TOTAL HORES
EXTR.

TOTAL
NOCTURNITATS

ASSIST

KM

DIETES

COMPLEMENT
COM A
CAPORAL

TOTAL
CAP DE
SETMANA

TOTAL
VARIABLES

€

- €

40,80 €

40,80 €

238,68 €

40,80 €

849,44 €

- €

40,80 €

40,80 €

18,36 €

40,80 €

59,16 €

- €

40,80 €

427,55 €

128,52 €

40,80 €

169,32 €

- €

61,20 €

389,79 €

73,44 €

20,40 €

93,84 €

- €

- €

110,16 €

40,80 €

150,96 €

- €

40,80 €

40,80 €

- €

- €

- €

61,20 €

663,13 €

110,16 €

40,80 €

150,96 €

- €

20,40 €

20,40 €

- €

61,20 €

631,14 €

569,96
€
€
€
386,75
€
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€
€
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- €

€
€
€
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€

128,52 €

40,80 €

169,32 €

73,44 €

20,40 €

133,10 €

73,44 €

20,40 €

93,84 €

110,16 €

40,80 €

150,96 €

- €

40,80 €

40,80 €

- €

40,80 €

40,80 €

128,52 €

40,80 €

169,32 €

128,52 €

30,60 €

159,12 €

- €

61,20 €

1.137,10 €

- €

- €

128,52 €

40,80 €

169,32 €

110,16 €

40,80 €

181,49 €

- €

20,40 €

20,40 €

128,52 €

20,40 €

148,92 €

- €

61,20 €

721,29 €

- €

20,40 €

20,40 €

- €

20,40 €

20,40 €

110,16 €

40,80 €

150,96 €

39,26
€
€
€
€
€
€
€
1.075,90
€
€

- €

€
30,53
€
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660,09
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€
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-

-
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€

€

- €

101,00
€

15,20 €

15,15
€

20,40 €

151,75 €

39,26
€

73,44 €

20,40 €

133,10 €

110,16 €

40,80 €

150,96 €

- €

40,80 €

494,44 €

- €

61,20 €

221,13 €

- €

40,80 €

40,80 €

€
453,64
€
159,93
€
€
€

- €
7388,89

3782,16

- €
262,60

33,25

35,35

0,00 €

2.203,20

- €
13.705,45

3. Vist l’informe núm. 381/2017/RH/CG, de data 13 de setembre emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit a l’expedient.
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4. En data 13 de setembre de 2017, la Intervenció municipal emet informe núm. 1337/17 per fer front a
aquesta despesa.
Fonaments de dret
1. Article 24 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de la refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, pel que fa a les retribucions complementàries.
2. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
3. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels Funcionaris de l’Administració Local.
4. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
5. 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.
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6. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les
assistències als Jutjats; article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes
organitzatives del servei de Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i
complement de torn de cap de setmana; article 8 pel que fa a l’abonament d’una gratificació pels
efectius que prestin serveis les nits del 24 i 31 de desembre; i article 15 pel que fa a treballs de
categoria superior.

8. Article 23.3 c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
que permet l’abonament del complement de productivitat quan serveixi per retribuir l’activitat
extraordinària quan es desenvolupen tasques que no són de caràcter ordinari.
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7. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de productivitat
del personal al servei de les entitats locals.

9. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques sobre els efectes dels actes administratius.
10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.

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:
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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.
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1. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en
horari nocturn i caps de setmana, les assistències de caràcter judicial, les dietes i quilometratges, així
com el complement per treballs de categoria superior i d’altres, segons consten en la part dels
antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes de SETEMBRE de 2017.
2. Donar compte al Cap de la Policia Local, als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos
Humans, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a l’Assessoria
encarregada dels assumptes de Recursos Humans, per al seu coneixement.

2.4.10. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DE JULIOL I AGOST DE
2017 D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Ramon Ferré i Solé

Atès que s’ha detectat que, per omissió, a la nòmina del mes de juliol i agost de 2017 de l’empleada
senyoraI.
O.
P.no
se li va abonar l’import corresponent a la productivitat mensual, sent
aquest import mensual de 208,16€ bruts, per tant, cal regularitzar-ho en la propera nòmina.

2.

La senyoraIsabel
. O.
P. ja
venia cobrant aquest
import en
concepte de productivitat
mensual, per reunir els
requisits establerts segons el que disposa el Reglament Regulador del Fons de
Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

3.

Atès que el pressupost anual de l’any 2017 ja preveu aquesta despesa, per tant , no cal sol·licitar
consignació pressupostària.

4.

Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm 383 de data 13 de setembre de 2017 que
queda unit a l’expedient.

1.

Article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, 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:
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PRIMER.- Regularitzar i aprovar l’abonament en la nòmina de setembre de 2017 de l’empleada I. O. P.,
l’import brut de 416,32€ corresponent a la productivitat mensual no abonada, per omissió, en la
nòmina de juliol i d’agost de 2017.
SEGON.- Donar compte a les persones interessades, al Departament de Cultura, als departament
d'Intervenció i de Tresoreria, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a
Assessoria Integral Grup Vandellós, S.L.

2.4.11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN AGENT DE LA
POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, A L’AJUNTAMENT D’ISLA CRISTINA (HUELVA).
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Fets

1.

El 6 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local, rectificada per acord de Junta de Govern local
de 20 de febrer de 2017, va acordar l’autorització d’una comissió de serveis del senyor J. J. S. I.,
agent, funcionari de carrera adscrit a l’escala d’administració especial, serveis especials,
policia local, d’aquesta Corporació, a l’Ajuntament d’Isla Cristina (Huelva), amb efectes del dia 20
de febrer i fins del 24 de setembre de 2017.

2.

El 3 de juliol de 2017, el senyor J. J. S. I., presenta instància en aquesta Corporació, RGE número
22825, en què sol·licita que es prorrogui la comissió de serveis que es va autoritzar des d’aquesta
Corporació per formar part de la plantilla de la policia de l’Ajuntament d’Isla Cristina
(Huelva), per un any més, és a dir del 25 de setembre del 2017 fins al 25 de setembre del 2018.

3.

El 12 de setembre de 2017, l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, a petició del
Departament de Recursos Humans, emet informe en el qual exposa que no existeix cap
inconvenient per poder donar tràmit a la pròrroga de la comissió de serveis i, per tant, proposa
que aquesta es pugui ampliar fins a un màxim de dos anys.

4.

Atès que la pròrroga sol·licitada està condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament d’Isla
Cristina (Huelva).

5.

Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 382/2017/RH/CG, de 13 de setembre de
2017, i que queda unit a l’expedient.

1. Art. 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.
2. Art. 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, pel
que fa a la durada de la comissió de serveis.
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3. Art. 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, pel que fa a la comissió de serveis.
4. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.
5. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
6. Article 64 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General
d’Ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, pel que fa a la
comissió de serveis.
7. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
10. Art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, concordant
amb l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen la competència de l’Alcalde en
matèria de personal.
11. 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.
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8. Acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell de 24 d’abril de 2015, pel qual s’aplica la reclassificació
administrativa de caràcter econòmic del grup C2 a C1 dels membres de l’escala bàsica (agents i
caporals), adscrits al Cos de la Policia local de Calafell, per aplicació de la modificació de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, mitjançant la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives.

12. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
13. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

1. Prorrogar l’autorització d’una comissió de serveis al senyor J. J. S. I. agent,
funcionari de carrera adscrit a l’escala d’administració especial, serveis especials, policia local,
d’aquesta Corporació, a l’Ajuntament d’Isla Cristina (Huelva), amb efectes del dia 25 de setembre
de 2017 i fins del 25 de setembre de 2018, condicionada a l’autorització per part de l’Ajuntament
d’Isla Cristina (Huelva).
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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:
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2. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector en
Cap de la Policia Local, al Departament de Seguretat Ciutadana, a l’Ajuntament de Isla Cristina
(Huelva), a Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de
personal, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, pel seu coneixement i als
efectes escaients.

2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ
2.5.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
FOMENT I DINAMITZACIÓ D’ESPAIS DE COWORKING QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Identificació de l’expedient: 7517_2017
Fets:

2. Des del mes de març de 2016 està en funcionament a Calafell el Coworking VilarencZenit
espai per a persones emprenedores i empresàries.
3. L’objecte i finalitat de la concessió de la subvenció és la realització d’accions de foment i
dinamització d’espais de coworking. En aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona vol
promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització d’espais de coworking,
temporals o permanents, del camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. El coworking són
espais de trobada de persones emprenedores i/o empresàries amb l’objectiu d’establir
networking i sinergies entre elles, així com acords comercials i empresarials, contribuint
d’aquesta manera a la generació d’activitat econòmica al territori.
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1. En data 26 de juliol de 2017 la Diputació de Tarragona ha publicat al eBOPT la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de foment i
dinamització d’espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació, de l’Àrea
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.

4. L’Ajuntament de Calafell en data 18 de setembre de 2017 vol presentar sol·licitud de
subvenció per l’import total de 6.000€ per accions de foment i dinamització d’espais de
coworking.
5. S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz Mestres de data 14 de setembre de
2017.

1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i
acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la
convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap
d’específic, i els efectes econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni
dels tinents d’alcalde.
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2. Decret número 3647/2017 de data 6 de setembre de 2017, d’avocació de competències a
l’alcalde Ramon Ferré Sole, de la regidora i tinenta d’alcalde Maria Elena Rubio Pérez.
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 la sol·licitud de subvenció d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking
per un import total de 6.000€.
2. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i el Departament de Treball, afers
socials i la Unitat de Polítiques actives d’ocupació de la diputació de Tarragona.
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I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:45, i dóna l'acte per acabat,
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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