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AJUNTAMENT
DE
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ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent
REGIDORS
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla
HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCIA
Pilar Romero Gracia
SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat.

A Creixell, a les sis de la tarda del dia 2 de
maig de 2019, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govern

celebrar SESSIÓ
.per tal de
ORDINARIA en 1a convocatória amb
Locat

l'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.
Presideix el sr. alcalde amb l'assisténcia del
sr. secretari de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

ACORDS
I..

APROVAC¡Ó DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24 D'ABRIL DE
2019.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data24 d'abril de 2019, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels tres membres
assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

$ ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES

NÚM. O8/20I9.

Es fa avinent la relació de factures núm. O8l2O19 per un import

de 80.287,75€.

2.-APROVACIÓ,

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2019.
Atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental, sra. Silvia Farrero Tahull, la Junta
de Govern Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la
formen, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. O8l2O19 per un import

de 80.287 ,75 €

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES
D'AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

L'empresa CONSTRUCCIONS CARRE, adjudicatária de les obres <d'ampliació del
magatzem de Ia Brigada Municipaln, presenta la factura núm. 012-19 per un import de
c¡ sscrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 0z - FAX 977 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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5.810,51 € més 1.220,21 € d'lVA, corresponent a la certificació d'obres núm. 4 i última,
signada pel técnic director de I'obra, sr. JordiAdam Andreu.

Atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental, sra. Silvia Farrero Tahull, la Junta
de Govern Local per dos vots a favor dels regidorslres srs. Jordi Llopart Senent,
president, i Francesc Sentís Escamilla del grup municipal PdeCAT i I'abstenció de la
sra. Silvia Farrero Tahull del grup municipal PDeCAT, acorda,
Aprovar la factura núm. 012-19 per un import de 7.030,72 € IVA inclós, presentada per
l'empresa CONSTRUCCIONS CARRE, que correspon a la certificació d'obres núm. 4 i
última de <<l'ampliació del magatzem de la Brigada Municipal>.

4.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE

PLUS.

VALUES.
Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de l'impost sobre I'increment
del valor del terreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents:
relació núm. 1512019, per un import
relació núm. 1612019, per un import

de 3.198,19 €
de 4.158,93 €

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Aprovar les relacions de les liquidacions de plus-válues següents,
relació núm. 1512019, per un import
relació núm. 1612019, per un import

de 3,198,19 €
de 4.158,93 €

5.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS

URBANÍSTIQUES,

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, ateses les propostes formulades per I'alcalde i per I'alcaldessa
accidental, sra. Silvia Farrero Tahull, la Junta de Govern Local per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPEDIENT 53/2019
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Primer.- Concedir llicéncia d'obres per construcció d'una piscina de superfície
construida 16,69 m2, situada al carrer Tortosa, 57 E, exp. 53/2019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 5712019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reforma del bany canviant banyera per dutxa
i rajoles, 7,5 m2 ipavimentar el jardí de 25 m', a I'habitatge situat al carrer Empordá,
27, expedient d'obres 572A19, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 58/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Substituir teulada sobre porta i finestra i fer
teulada amb bigues de fusta noves i teules árabs. (0,70 m), Canviar les portes
d'entrada de la tanca i treure baranes existents (2 m) i fer paret d'obra. Reparar
esquerdes, a I'habitatge situat al carrer de la Platja, 51, exp. 5812019, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present
llicéncia.

EXPEDIENT 59/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles del bany, a l'habitatge situat
al Ps. Ferrocarril, 24, edifici Constel'lació, bloc A escala B, 31 2a, expedient d'obres
591201, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llÍcéncia.
EXPEDIENT 60/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar el paviment del pis 40m2 i reforma del
bany, canviant banyera per dutxa al Ps. Ferrocarril, 24, edifici Constel.lació, bloc B
esc. C 3o2a, expedient d'obres 60/2019, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VlA PÚBLICA
RE.

1966 DATA: 2310412019

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb amb un contenidor de runa, de 4 m2,
durant 15 dies, al carrer Joan Miró, 7, com a conseqüéncia de les obres de I'exp.
58t2018

.
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6.. DEVOLUCIONS, S¡ 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 l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPEDIENT 13/2019

Primer.- Retornar la fianga núm. 1A2A19 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1312019, per realitzar les
obres de picar iarrebossar la tanca de 15 ml, al carrer Demóstenes, 10.
EXPEDIENT 25120'19

Primer.- Retornar la fianga núm. 2412019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 2512019, per realitzar les
obres d'arrebossar i pujar la tanca frontal, al carrer Sant Jordi, 7.

7.. APROVAC¡Ó DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS OE SELECCIÓ

pER A LA pROVtStÓ, MITJAN9ANT NOMENAMENT DE CARACTER TNTER¡, DE LA
pLAgA DE SECRETARTA TNTERVENCTÓ DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL
(TARRAGONES).
Próxima a quedar vacant per jubilació la plaga de Secretaria Intervenció de la plantilla
de personal funcionari d'aquest ajuntament, enquadrada en I'Escala de Funcionaris de
Habilitació Estatal, Subescala de Secretaria lntervenció, Grup i Subgrup de funció A1,
convé necessari instruir expedient per cobrir amb carácter interí el lloc de treball de
Secretaria lntervenció, pel procediment de concurs oposició lliure amb respecte als
principis d'igualtat, mérit, capacitat i publicitat.

La provisió, la qual haurá de preveure igualment el període temporal de permisos i
vacances que li corresponen al seu actual titula¡ és objectivament essencial
inajornable, dins el marc permés per I'article19.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l'Estat pel 2018, en actual situació de prórroga legal pel
¡

corrent exercici 2019.

Antecedents.-

A la plantilla de personal de I'Ajuntament de Creixell es próxima a quedar vacant la
plaga de Secretaria lntervenció d'aquest ajuntament, i de conformitat amb I'article 53
del Reial Decret 12812A18, de 16 de marg, pel qual es regula el régim jurídic dels
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funcionaris d'Administració Local amb habilitació de carácter nac¡onal i que regula els
nomenaments interins, es veu en la necessitat objectiva i essencial de proveir-la
interinament mentre no es torni a convocar un nou procés de selecció per cobrir-la
definitivament a fi de complir en tot moment i amb continuitat amb les importants
funcions públiques de secretaria, comprensives de la fe pública i d'assessorament
legal preceptiu així com les d'intervenció relatives al control, fiscalització interna de la
gestió económica-financera i pressupostária així com la de comptabilitat, tresoreria i
recaptació.

Fonaments
1. Larticle 19.2 de la Llei 612018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2018, 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 a necessitats urgents i inajornables,
circumstáncia que té lloc en el present cas, atesa la necessitat al quedar vacant
properament.

2. Els articles 8.2.b) i 10 de la Llei 7l2OO7, de 12 d'abril, de I'Estatut Básic de
l'Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 512015, de 30
d'octubre, preveuen I'interinatge per a la provisió temporal de places de plantilla
dotades pressupostáriament i en situació de vacant.

3. Els articles 21.1 g) ¡ H9 i I'article 92.bis de la Llei7l1985, de 2 d'abril,

de

bases de régim local.

4. Reial Decret 12812018, de 16 de marg, pel qual es regula el régim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de carácter nacional.

5. El Decret legislatiu 111997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en
matéria de funció pública.

6. Decret 21411900, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia la Junta de Govern
Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Declarar, als efectes de I'article 19.2 de la Llei 612018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2018, en actual situació de prÓrroga legal
pel corrent de 2019, el carácter inajornable del cárrec, als efectes de la provisió
interina, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaga de Secretaria
lntervenció próxima a quedar vacant de la plantilla de personal funcionari de
cl sscrÉsrA,
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l'Ajuntament de Creixell i enquadrada en I'Escala de Funcionaris de Habilitació Estatal,
Subescala de Secretaria lntervenció, Grup Subgrup de funció A1 (Article 76
disposició addicional sisena de la Llei de l'Estatut Básic de I'Empleat Públic, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 512015, de 30 d'octubre).
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Segon.- Procedir a la convocatória del procés selectiu per a la provisió, en régim
d'interinatge de la vacant per jubilació i el temps de permisos i vacances que es
gaudeixin, de la plaga i de vigéncia mentre no es torni a convocar nou procés de
selecció.

Tercer.- Aprovar les Bases d'aquest procés selectiu, 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, Tauler d'anuncis de la Casa de
la Vila i seu electrónica.

Cinqué.- Traslladar aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern i als Serveis
Territorials de la Delegació del Govern, en compliment de I'article 65 de la Llei 7/'1985,
de 2 d'abril, de Bases de Régim Local.

8.. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A LA PROUSIÓ D'UNA PLA9A D',AUXtLtAR ADMINISTRATIU
D'ADM¡NISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL, D'ACORD AMB
LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERAL PER UANY 2OI8 DE CONSOLIDACIÓ DE
LLOGS DE TREBALL.
Exposat aquest assumpte per part del sr. secretari, per unanimitat dels assistents es
deixa damunt la taula.

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

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la
SESSIO A

dos quarts de set de la tarda, de la qual s'estén

déncia s'aixeca la
acta de qué

certifico.
EI

El secretari

d

i Senent

Josep Ma.

é iCugat.

