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A Creixell, a les sis de la tarda del dia 7 de
marg de 2019, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govern
celebrar SESSIÓ
Local per
amb
1a
convocatória
en
ORDINARIA
I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

ASSISTENTS
PRESIDENT

tal de

Jordi Llopart i Senent
REGIDORS
Pilar Romero Grac¡a
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia del
sr. secretari de la Corporació.

SECRETARI

els articles 82.3

Obert I'acte pel sr. President, i d'acord amb
97.3 del Reglament

i

d'Organització, Funcionament
Josep Ma. Piqué iCugat.

i

Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la

urgéncia de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local el tema següent:

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
MTTJAN9ANT CONCURS OpOStCtó LLIURE, PER PROVEIR UryA PLAQA
D'INSPECTOR/A DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI/NA DE LA

polrctA LocAL

DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL (EL TARRAGONÉS)

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre
que la formen, i d'acord amb I'establert a I'article 91 del R.O.F.E.L. declara la urgéncia
del tema i que es passi a tractar després dels punts de I'ordre del dia, abans de precs i
preguntes.

Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

ACORDS
1.. APROVAC¡Ó DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE FEBRER
DE 2019.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2019, es troba
conforme i s'aprova per tres vots a favor amb l'abstenció de la regidora sra. Pilar
Romero Gracia que no va assistir a la sessió.

2.. APROVAGIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 0412019.
Es fa avinent la relació de factures núm. O4l2O19 per un import
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de 54.725,47 €
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2019

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar la relació de factures núm. O4l2O19 per un import

3.-

RESOLUCIÓ

DE

RECLAMACIÓ

PRESENTADA CONTRA L'AJU

NTAIT,I

DE

de

54.725,47 €

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

ENT DE CREIXELL.

Antecedents admin istratius
1. En data 6 d'agost de 2018 va tenir entrada al Registre General de I'Ajuntament de
Creíxelf una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament,
signada per la senyora xxx, per danys materials a unes ulleres de sol de la seva
propietat pretesament ocorreguts durant la celebració del Carnaval Remullat del 2018.

En aquest escrit la reclamant demana
corresponent a l'import d'unes ulleres noves.

una indemnització de 225,54

euros,

2. Per Decret d'Alcaldia, de 25 d'octubre de 2018, s'admet a trámit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx, que es tramita segons els
principis previstos en la Llei 4O12O15, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic,
la regulació de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. Després de la ínstrucció de l'expedient es dóna audiéncia a la interessada per un
termini de 10 dies, durant el qual no ha presentat cap escrit d'al'legacions en defensa
dels seus drets i interessos.

Fets provats
1. El Carnaval Remullat de Creixell es va celebrar el dia 28 de juliol de 2018

2. El Carnaval Remullat consisteix en una desfilada de tres carrosses, a mode de rua,
en el qual els participants van disfressats i porten pistoles d'aigua de plástic per mullarse entre ells.

3. La rua del Carnaval Remullat va sortir a les 18.00 hores de l'aparcament públic del
carrer Vendrell, va continuar per I'avinguda Catalunya, carrer Raval, plaga Major, carrer
Sant Jaume, carrer Dr. Pujol iva acabar ala Rambla de les Moreres.
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4. A la Rambla de les Moreres (final del recorregut) es va dur a terme la "guerra
d'aigua" entre els participants. A tal efecte, aquests agafaven aigua de la font pública
que hi ha en aquesta via, i d'uns dipósits de plástic disposats per a I'ocasió.

5. A més a més de la font pública i dels mencionats dipósits, cada una de les tres
carrosses disposava del seu propi dipósit de plástic.

6. L'aigua emprada durant I'esdeveniment procedia de la xarxa d'aigua potable de
Creixell.
7. Al Carnaval Remullat de l'any 2018 hi van acudir al voltant de 500 persones de totes
les edats.

8. A I'Ajuntament de Creixell no li consta la presentació de cap altra reclamació de
responsabilitat patrimonial en relació amb danys causats per l'aigua emprada durant el
Carnaval Remullat.
Fonaments de dret

1. Requisits necessaris per apreciar I'existéncia de responsabilitat patrimonial.
L'article 32 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic estableix
que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels
danys soferts en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüéncia del
funcionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits;
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al'legat ha de ser efectiu ,
avaluable económicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic
de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- lmputabilitat a l'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'licit de
l'actuació adm inistrativa.
- Relació de causalitat directa i eficag entre el fet imputat a I'administració i el
dany produit.
- Exoneració en els supósits de forga major.
- Subjeccíó de l'exercici del dret al requisit temporal que fa reclarnació es
presenti abans del transcurs de l'any des delfet motivador de la responsabilitat.
2 Abséncia de orova de l'orioen del
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causat per l'aigua emprada durant el Carnaval Remullat.

En el supósit de fet que la senyora xxx presenta una reclamació de responsabilitat
patrimonial per danys materials a unes ulleres de sol, que entén causats per l'aigua
emprada durant la celebració del Carnaval Remullat. A la instáncia de 6 d'agost de
2018 exposa que "e/ passaf 29 de juliol durant el carnaval remullat que es va celebrar
a Creixell, em van mullar /es u//eres de so/ graduades i /es ulleres s'han fet malbé amb
I'aigua que hi havia en e/s dipdsrfs. lmagino que hi havia resfes d'algun tipus de
producte que han espatllat el recobriment de les ulleres".
Tál com s'ha indicat als "Fefs provats", el Carnaval Remullat de 2018 - que segons
l'informe municipal va tenir lloc el dia 28 de juliol, i no pas el 29, com manifesta la
reclamant- va consistir en una desfilada de carrosses, en qué els participants es
mullaven durant el recorregut. Al punt final de la desfilada, la Rambla de les Moreres,
es va dur a terme la"guerra de I'aigua" entre els participants.
S'anticipa, ja en aquest moment, que en el cas present no es pot tenir per acreditada la
causa del dany, i en particular, si aquesta va ser l'aigua emprada durant la celebració
del Carnaval Remullat.

Al llar de la instrucció de I'expedient, i a l'efecte d'acreditar la realitat del danys,

la

reclamant ha aportat dues fotografies a color de les ulleres de sol (una conjuntament
amb I'escrit inicial, l'altra enviada per correu electrónic), en les quals s'observa un cert
escamat als vidres, principalment al contorn de la muntura.

Ara bé, el cert és que la presa d'aquestes fotografíes no constitueix més prova que la
de l'estat que tenien les ulleres a la data que es van fer ( data que, per altra banda, és
desconeguda, atés que la reclamant no I'ha precisat). Així, del contingut de les imatges
no se'n desprén qué va provocar I'escamat, ni quan, i en particular, si ho va fer I'aigua
emprada durant la celebració del Carnaval Remullat.
És cert, peró, que amb I'escrit de reclamació inicial es va aportar una tercera fotografia,
en la qual s'observa un grup de persones -entre elles, presumiblement, la reclamantque estarien presenciant la celebració de I'esdeveniment. Si bé aquesta fotografia
permetria donar per bona la preséncia de la reclamant al Carnaval Remullat, la realitat
és que tampoc serveix per acreditar la causa del dany, perqué en aquesta imatge les
ulleres presenten un bon estat (tant és així, que la reclamant les du posades). De fet,
la fotografia en qüestió ni tan sols prova que durant I'esdeveniment les ulleres
contactessin directament amb I'aigua, perqué el grup de gent -reclamant inclosa- está
presencíant l'acte des de la distáncia.

a la factura

núm. A1800289607, d'1 d'agost de 2018, emesa per l'Óptica
per la reclamant, efectivament acredita la compra
Universitária
d'unes ulleres noves, peró un cop més no prova que les antigues ulleres fossin
Quan

i també aportada
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danyades per l'acció de l'aigua emprada durant la celebració del Carnaval Remullat.

Arribats a aquest punt, és oportú ressenyar que la cárrega de la prova dels fets
constitutius de la reclamació correspon a la persona perjudicada, la qual ha
d'especificar les circumstáncies de I'accident, i n'ha d'adoptar les proves oportunes. La
jurisprudéncia així ho ha establert en reiterades ocasions. La Senténcia número
22012010, de 26 de febrer. del TSJ de Catalunva (recurs 72912006) va declarar en
relació amb la cárrega de la prova que existeix el " principio general (artículo 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), que atribuye la carga de la prueba a aquélque sosflene el
hecho, en cuya viñud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte sopofta
la carga de probar /os dafos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por
controvertidos, constituyen el supuesfo de hecho de la norma cuyas consecuencias
jurídicas invoca a su favof'.

En aquest sentit, es considera rellevant que a la instáncia inicial la reclamant
manifestés que "lmagino que hi havig resfes d'algun tipus de producte que han
espatllat el recobriment de les ullered'. Es a dir, la causa del dany en el servei públic és
una mera hipótesi, no contrastada degudament tal com requereix el principi general de
cárrega de la prova.

Val a dir que més enllá de la impressió de la reclamant, no existeix cap indici que
permeti pensar que el dany a les ulleres va ser causat per I'aigua emprada durant
I'esdeveniment, tal com es valora a continuació.

En primer lloc, ha quedat acreditat que a I'Ajuntament de Creixell no li consta la
presentació de cap altra reclamació a causa de l'aigua emprada durant el Carnaval
Remullat. fabséncia de més reclamacions, tenint en compte que a l'acte, hi van
participar al voltant de 500 persones, permet afirmar que l'estat de I'aigua era correcte.

En bona ldgica, si I'aigua hagués presentat alguna deficiéncia I'afectació entre la
concurréncia a l'acte hauria estat generalitzada. De fet, a la fotografia aportada per la
reclamant en la qual s'observa el grup de gent que presencia l'esdeveniment,
s'observen altres persones amb ulleres, de les quals no se'n té coneixement que
s'hagin vist afectades.
I en segon lloc, i segons posa de manifest I'informe municipal, ha quedat provat que
I'aigua emprada durant el Carnaval Remullat provenia de la xaxa pública d'aigua
potable, i els dipósits de plástic es van omplir amb aigua d'aquesta xarxa procedent de
I'hidrant situat a la Rambla de les Moreres. Es cla¡ per tant, que I'aigua subministrada
per l'Ajuntament era apta per al consum humá.
En aquest sentit, és important ressaltar que, per la seva naturalesa, la celebració del
Carnaval Remullat implica la intervenció activa dels particípants, que fan ús dels seus
utensífis propis per a mullar-se entre ells. Així, les persones que concorren a I'acte
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duen pistoles d'aigua i estris similars, de la seva propietat. L informe municipal acredita,
també, que les tres carrosses que van participar en el seu recorregut duien el seu propi
dipósit (en aquesta línia, la reclamant va manifestar a I'escrit de 28 de desembre de
zArc que "e/s bidons gue es van utilitzar durant el canaval remullat són d'un paleta del
poble").
Es clar, per tant, que fins i tot en el cas que la tesi de la reclamant fos certa i s'hagués
provat la preséncia d'algún producte a l'aigua que hagués danyat les ulleres (cosa que
no s'ha fet), seria impossible atribuir la responsabilitat del dany a I'Administració,
perqué que no es podria conéíxer si aquest producte provenia dels dipósits instal lats
per I'Ajuntament, dels de les carrosses particulars o de qualsevol pistola d'aigua o
utensili d'algun dels nombrosos participants en I'esdeveniment.
L abséncia de prova de I'origen dels dany, i en particular, del fet que hagi estat causat
per l'aigua emprada durant el Carnaval Remullat celebrat el dia 28 de juliol de 2018,
impedeix apreciar qualsevol tipus de responsabilítat de l'Ajuntament de Creixell,
imposant-se la desestimació de la reclamació.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Desestima¡ d'acord amb els fonaments de dret exposats la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx contra I'Ajuntament de
Creixell per danys materials a unes ulleres de sol de la seva propietat pretesament
ocorreguts durant la celebració del Carnaval Remullat del 2018.
Segon.- Notificar-ho a la interessada

4.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANiSTIQUES,
D'OBRES ¡AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.
Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 1712019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canalització d'una escomesa sobre vorera i
calgada de 2 x 0,3 m2 i connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats, situat al carrer Vespella, 28, expedient d'obres 1712019, les quals hauran de
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realitzar-se sota les condicions generals i particulars que f¡guren en la present llicéncia
EXPEDIENT 2312019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparar la tanca de la parcel'la situada al carrer
Marco Aurelio, 15, exp. 2312019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 2412019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les baranes de ferro per balustrades, a
l'habitatge situat al carrer Joan Maragall, 30 C, expedient d'obres 2412019, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 25l20I9

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per arrebossar i pujar la tanca 60 cm, 19 ml, a la
parcel.la situada al c/ Sant Jordi, 7, expedient núm. 2512019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 26/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la reparació de coberta de caseta de
fusta de planta baixa ipujar la tanca fins a 1,2m de massís i0,80 m de gelosia, a
l'habitatge situat al carrer Verge del Carme, 7, expedient d'obres 2612A19, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 2712019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar formigó imprés a I'entrada de la
residéncia, substituir les plaques del fals sostre del menjador i posar parquet al
menjador i al passadís de la planta baixa, a la llar d'avis Mar i Sol, situada al carrer
Egara, 3, expedient d'obres 2712A19, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 28/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reformar el bany a I'habitatge situat al carrer Via
Floréncia, 22, exp. 2812019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 30/2019
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Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar paviment al jardí, 30 m2, a l'habitatge
situat a I'avinguda de la Llum,2, expedient d'obres 30/2019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 31/,2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per arreglar la tanca de la parcel'la i pintar-la,
situada al carrer Santiago Rusinyol, 11 expedient d'obres 31l2C19, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 3212019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per treure la tanca metál'lica iposar gelosia, 15 ml,
a I'habitatge situat al Passeig Pau Casals, 3, expedient d'obres 3212019, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

coNcEsslÓ lucÉrucrA DE rA. ocupAqÓ.
EXPEDIENT 112019

Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització iocupació d'edificis iinstal'lacions
d'una ampliació d'habitatge unifamiliar situat a I'avinguda de la Llum, 35, exp. 112019.
5.. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients

de devolució de fiances d'obres, s'han trobat

conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 2OOI2OO5

Primer.- Retornar les fiances núm. 14112005 i núm. 142|2OOS dipositades de 250 €,
cadascuna, avals núms. OOrcA232 i 00130233 de Caixa Catalunya, corresponents a
I'expedient d'obres núm. 200/2005.
EXPEDIENT 120 12018

Primer.- Retornar la fianga núm. 12012018 dipositada de 150 €, per respondre de la
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correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 12A12018, per realitzar les
obres de substituir el terra de la terrassa, 17 m2, a I'avinguda de Barcino, 8.
EXPEDIENT 129/2018

Primer: Retornar la fianga núm. 13012018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 12912018, per realitzar les
obres d'arreglar el paviment al voltant de la piscina, al carrer Ciceron, 9.
6.- CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉruCN D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES. PLACA DE GUAL.
El sr. xxx, amb DNI xxx, ha sol.licitat llicéncia per I'entrada i sortida de vehicles a traves
de les voreres, placa de gual, per I'entrada de vehicles particular situat a I'Avinguda
Nostra Senyora dels Angels, 13A.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat favorablement la concessió
de llicéncia de placa de gual.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Concedir llicéncia municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol'licitada pel sr. xxx, amb DNI xxx.per I'entrada isortida de
vehicles particular, situada a l'Avinguda Nostra Senyora dels Angels, 134.
1

.-

Aquesta llicéncia no és una reserva d'estacionament.

2.- En el supósit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurá de fer
mitjangant una ratlla discontinua a la calgada, a 0,20 m, com a máxim de distáncia a la
vorera, sense passar l'amplada de la porta per la qual es realitzará l'entrada i/o sortida
de vehicles.

Segon.- Líquidar els drets corresponents per llicéncia de placa de gual segons els
següents elements tributaris:
ELEMENTS TRIBUTARIS

Autoliquidació

Llicéncia

Liquidació

PLACA DE GUAL, O. F|SCAI 12

18,2É,

18,26 €

0€

TAXA PER ENTRADA DE VEH¡CLESATRAVÉS DE
LES VORERES, O. Fisca! 12

36,49€

36,49€

0€

TOTAL

54,75€

54,75€

0€
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Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada

a

I'interessat,

i al departament de

padrons d'aquest ajuntament.

7.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS OE SELECCIÓ
MTTJANQANT CONCURS OPOSTCTÓ LL|URE, pER PROVETR UNA pLAgA
D'INSPECTOR/A DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI INTER|/NA DE
LA POL|C|A LOCAL DE L',AJUNTAMENT DE CRETXELL (EL TARRAGONÉS)

En Expedient de provisió interina, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una
plaga d'inspector/ra de la Policia Local, vacant a la Plantilla de personal funcionari de
I'Ajuntament de Creixell, enquadrada en I'Escala d'Administració Especial, Subescala
de Serveis Especials, Classe Policia local, Grup i Subgrup de funció A2.

La plaga compta amb dotació pressupostária, i está vinculada a la descripció de lloc
de treball tipus lnspector del Cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Creixell, Area
de Seguretat i Mobilitat.
La provisió és objectivament essencial i inajornable, dins el marc permés per I'article
19. Dos de la Llei 612018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de I'Estat pel 2018,
en actual situació de prórroga legal pel corrent de 2019, per garantir la seguretat en
llocs públics, l'ordenació del tránsit a les vies urbanes, la convivéncia ciutadana,
I'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el suport en l'exercici comú de
I'activitat adm

in

istrativa.

Antecedent
A la plantilla del personal de I'Ajuntament de Creixell hi ha vacant la plaga d'lnspector
de la Policia Local que per motius de comandament i organització en I'exercici de
I'activitat del cos es veu en la necessitat objectiva iessencial de proveir-la interinament
mentre no es torni a convocar un nou procés de selecció per cobrir-la definitivament.

Fonaments

1. Larticle

19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
I'Estat per a l'any 2A18, en actual situació de prórroga legal pel corrent de 2019,
manté la facultat excepcional d'efectuar nomenaments interins i contractacions
de personal laboral temporal per necessitats urgents inajornables,
circumstáncia que concorre en el present cas, atesa la seva vinculació directa
amb la garantia de la seguretat en llocs públics, I'ordenació del tránsit a les vies

a

urbanes,

la

convivéncia ciutadana, I'observanga

i

de les Ordenances

Reglaments, i el suport en I'exercici comú de l'activitat administrativa.
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2.

Els articles 8.2.b) i 10 de la Llei de I'Estatut Básic de I'Empleat Públic, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 512015, de 30 d'octubre, preveuen
la provisió temporal de places de plantilla dotades
I'interinatge per
pressupostáriament i en situació de vacant.

a

En consideració als anteriors Antecedents i Fonaments i atesa la proposta d'acord
emesa per l'alcaldia la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Declarar, als efectes de l'article 19.Dos de la Llei612018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de I'Estat per a I'any 2018, en actual situació de prÓrroga legal
pel corrent de 2019, el carácter essencial de I'obligació legal de garantir la seguretat en
llocs públics, I'ordenació del tránsit a les vies urbanes, la convivéncia ciutadana,
l'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el suport en I'exercici comú de
I'activitat administrativa, als efectes de la provisió interina, pel procediment de concurs
oposició lliure, d'una plaga d'inspectorlra de la Policia Local, vacant a la Plantilla de
personal funcionari de I'Ajuntament de Creixell, enquadrada en I'Escala d'Administració
Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia local, Grup i Subgrup de
funció 42 (Article 76 i disposició addicional sisena de la Llei de I'Estatut Básic de
l'Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 512015, de 30
d'octubre), vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament, dotada
pressupostáriament, i vinculada al Lloc de treball tipus lnspector del Cos de la Policia
Local, Area de Seguretat i Mobilitat.

Segon.- Procedir a la convocatória del procés de selecció per a la provisió, en régim
d'interinatge per vacant de la plaga de vigéncia mentre no es torni a convocar nou
procés de selecció.

Tercer .- Aprovar les Bases d'aquest procés de selecció, mitjangant sistema de
concurs oposició lliure.

Quart.- Donar publicitat a la convocatória mitjangant Edicte al Butlletí Oficial de

la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Táuler d'anuncis de la Casa de
la Vila i seu electrónica,

Cinqué .- El trasllat d'aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern, en compliment
de I'article 65 de la Llei 711985, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local.

8.. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
cr escrÉsIA,3 - TEL. 97i 800202 -FAXg77 80 00 09 - 43839 cREIXELL
NIF: P-4305100-B

sessió
EI

les set de la tarda , de la qual s'estén aquesta acta de gué certifico
ident

Jordi Llopart i Senent.

El secretari

Josep

Piqué iCugat

