
Ln;-,

ffi
,'64

(ry
AJUNTAMENT

DE

CREIXELL
TARRAGONA

ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

REGIDORS

A Creixell, a les sis de la tarda del dia 16 de
maig de 2019, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govern
Local . 

per tal de celebrar SESSIÓ
ORDINARIA en 1a convocatória amb
I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

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

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI
Obert I'acte pel sr. President, i d'acord amb
els articles 82.3 ¡ 97.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa laJosep Ma. Piqué i Cugat

urgéncia de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local eltema següent:

PROPOSTA DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

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

I.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SES$Ó ANTERIOR DE DATA 2 DE MA¡G DE

2019.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 2 de maig de 2019, es troba conforme i

s'aprova per tres vots a favor amb I'abstenció de la regidora sra. Pilar Romero Gracia
que no va assistir a la sessió,

2..APROVACIÓ, S¡ ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 09/2019.

Es fa avinent la relació de factures núm. Ogl2O19 per un import de 66.873,19 €.
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2019.

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

Aprovar la relació de factures núm. Ogl2O19 per un import de 66.873,19 €.

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIÓ DE PLUS-VALUES.

Es presenta la relació de les liquidacions efectuades de I'impost sobre I'increment del
valor del terreny (plus-válua) amb el número d'ordre i import següent:

relació núm. 1712019, per un import de 12.751,87 €.

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

Aprovar la relació de les liquidacions de plus-válues següent,

relació núm. 1712019, per un import de 12.751 ,87 €.

4.. SOL.LICITUD D'EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE L'IMMOBLE SITUATAL CARRER DE UESGLÉSIA, 23.

El senyor xxx amb DNI xxx, domiciliat amb efectes de notificacions a xxx 43839
Creixell, és copropietari de l'immoble situat al carrer de I'Església, 23 "Torre Miquelina".

En data 26 d'abril de 2019, amb registre d'entrada número 2O4O, presenta instáncia en
la que exposa que,

"El inmueble "Tore Miquelina" situado en C/Església, 23 de Creixell, es un bien de interés
cultural, que desde hace décadas no vive nadie.

Que es de interés del solicitanfe se declare Ia exención del pago de la tasa de basuras y de
ser posible la devolución de la tasa de basums de /os úftimos cuatro ejercicios fiscales
abonadas."

En data 30 d'abril de 2019, I'arquitecte requerit, JordiAdam Andreu, va emetre informe
en el que posa de manifest,

En relació amb la instáncia, del sr. xxx, que sol.licita I'exempció de la taxa de recollida
d'escombraries de I'immoble <Torre Miquelina> situat en el carrer Església, 23, emeto
el següent informe:
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La normativa de I'ajuntament de Creixell no preveu Ia possibilitat de concedir
l'exempció de faxes per un ediftcideclarat <Bé d'lnterés Culturalt.

Per altra banda, inspeccionat I'immoble es comprova que no reuneix les condicions
d'habitabilitat estabter Decret, i a més a més tampoc té cuina.

En conclusió, considero gue es pot atorgar l'exempció del pagament de la taxa
d'escombraries.

En data 7 de maig de 2A19, el Secretari-lnterventor, emet el següent informe,

La taxa de recollida d'escombraries domiciliáries, així com les bonificacions i

exempcions a aplicar estan regulades per l'Ordenanga Fiscal núm. 11 Reguladora
de Ia taxa per recollida d'escombraries, no contemplant-se l'exempció de taxes per
un edifici declarat <Bé d'lnterés Cultural>.

Atesa la proposta d'acord emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per

unanimitat, acorda,

Primer.- Desestimar la sol'licitud, de data 26 d'abril de 2019, referent a I'exempció de

la taxa de recollida d'escombraries, presentada pel senyor xxx, perqué I'Ordenanga
Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa per Recollida d'Escombraries, no contempla
exempció per un edifici declarat <Bé d'lnterés Cultural>.

Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat.

5.- SOL.LICITUD DE CANVI DE NOM DE REBUTS DE TAXES DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRAR¡ES I D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES.GUAL.

Base, en data 29 d'abril de 2019, ens fa arribar una notificació, requerint el canvi de
nom dels rebuts de les taxes d'escombraries i I'entrada de vehicles-GUAl-, de
diferents períodes, del carrerAv. Ntra. Sra. Dels Angels, 27 B, que figuren a nom del sr.

xxx, difunt.

Els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries I l'entrada de vehicles -GUAL- , dels
anys 201 5, 2016, 2017 i 2018 I 201 9 de la finca situada al carrer AV. NTRA. SRA. DELS
ANGELS, 27 B, estan a nom del sr. xxx.

El sr. xxx va traspassar el dia 23 de marg de 2014

Segons consta a la base de dades de l'Ajuntament, la finca está inscrista a meitats
indivises a a nom del sr. xxx ia nom de la sra. xxx.
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Atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries i entrada de
vehicfes -GUAL-, dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2A19, de la finca situada al carrer
AV. NTRA. SRA. DELS ANGELS, 27 B, a nom del difunt sr. xxx, amb les següents
dades:

Taxa recol I ida d'escombraries,

Clau de cobrament Adreca lmport
43-051 -560-201 5-01 -0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES, 27 B 40,13
43-051 -560-201 5-02-0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 40.13
t6 

^ra 
r^^ ñ^¡r 

^^ ^^^^ñ^^+o-uo I -ogu-¿u I c-uJ-uuu¿ovv at, lr-ñAv. l\ I ñ¡\. ür1A. lJtrLü/\l\\rLEü, ¿, E ¿lu. l¿l

43-05 1 -560-20 1 6-0 1 -00A2899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES. 27 B 40.94
43-051 -s60-201 6-02-0002899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES. 27 B 39.73
43-051 -560-201 6-03-0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 39,73
43-051 -560-2017 -01 -0002899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES,27 B 40,94
4 3-05 1 -56 0 - 201 7 -02-00 0289 I AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES, 27 B 39.73
43-051 -560-201 7-03-0002899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES,27 B 39,73
43-051 -560-201 8-01 -0002899 AV. NTRA, SRA. DELS ANGLES, 27 B 40.94
43-051 -560-201 8-02-0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 39.73
43-051 -560-201 8-03-0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 39.73
43-0s1 -s60-201 9-01 -0002899 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 40.94
43-051 -560-201 9-02-0002899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES.27 B 39,73
43-051 -560-201 9-03-0002899 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES. 27 B 39.73

Taxa entrada de vehicles -GUAL-

Clau de cobrament Adreqa lmport
43-051 -560-201 5-01 -000041 3 AV. NTM. SRA. DELSANGLES,27 B 18.25
43-051 -560-20 1 5-02-000041 3 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 18.24
43-051 -560-20 1 6-01 -000041 3 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES.27 B 18.25
43-051 -560-201 6-02-000041 3 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES.2T B 18.24
43-0s1 -560-201 7-01 -000041 3 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES. 27 B 18.25
43-051 -560-201 7-02-000041 3 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES, 27 B 18.24
43-051 -560-201 8-01 -000041 3 AV. NTRA. SRA. DELS ANGLES, 27 B 18.25
43-051 -560-201 8-02-000041 3 AV. NTM. SRA. DELSANGLES,27 B 18.24
43-051 -560-201 9-01 -000041 3 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES,27 B 18.25
43-051 -560-201 9-02-000041 3 AV. NTRA. SRA. DELSANGLES.2T B 18.24

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries i d'entrada de
vehicles -GUAL- dels anys no prescrits 2016,2017,2018 i 2019, de la finca situada al
carrer AV. NTRA. SRA. DELS ANGELS, 27 B, a nom de la propietária la sra. xxx, que
figura coma a titular de la finca a la base de dades de l'Ajuntament, amb les següents
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dades

TAXA RECOLLI DA D' ESCOMBRARIES
TITULAR. )Oü
NIF: XXX
ADREQA FISCAL: XXX 43839 CREIXELL
ADREQA TRIBUTARA: AV. NTRA. SRA. DELS ANGELS, 27 B

ANY IMPORT
2016 120,40
2017 120.40
2018 120,40
2019 120,40

TAXA ENTRADA DE VEHICLES -GUAL-
TITULAR: )üX
NIF: XXX
ADREQA FISCAL: XXX 43839 CREIXELL
ADREQATRIBUTARIA:AV. NTRA. SRA. DELSANGELS, 27 B

ANY ¡MPORT
2016 36,49
2017 36,49
2018 36.49
2019 36,49

Tercer.- Notificar la present resolució a Base perqué tramiti la baixa dels rebuts i el
cobrament dels rebuts donats alta, i a la sra. xxx.

6.. CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANíSTQUES,
D'OBRES i AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.

Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, i han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

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

EXPEDIENT 48/2019

Primer.- Concedir llicéncia de parcel'lació d'acord amb la descripció del projecte técnic
visat núm. C-893714612897 consistent en la prévia agrupació de les finques registrals
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números 1202 i 661, en una única finca de 2.163,43 m2, per posteriorment fer una
parcel'lació de la finca agrupada en dues finques resultants:

Finca l: Av. Julio César , 36-38 amb una superfície de 1.672,74M'¡
Finca 2: Av. Julío César, 34, amb una superfície de 490,69 m2.

EXPEDIENT 5412019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reforma de la cuina del cámping Creixell, de
superfície 24,75 m2; expedient d'obres 5412019, les quals hauran de realitzar-se sota
les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 6112019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per enderrocar un envá de la cuina per ajuntar amb
el menjador, a I'habitatge situat al carrer Rambla Riera de la Murtra, 15, expedient
d'obres 6112019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 6212019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la construcció d'una piscina d'ús particular amb
una superfície construida de 58,29 fr', ? I'habitatge situat al carrerAntoni Tápies, 11,

expedient núm.6212019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 6312019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reparació de les teules del voladís que estan
soltes, situat al carrer Major, 28, expedient d'obres 63/2019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

rA. PRÓRROGA EXPEDIENT 89/2016

Primer.- Concedir la primera prórroga de la llicéncia d'obres de I'expedient 89/2016,
concedida per I'ampliació i reforma d'habitatge, de la que manca per fer un 57o,

consistent en fer un bany, al carrer Montblanc, 24, les quals hauran de realitzar-se sota
les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

AUTORITZAqÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

RE. 2153 DATA: 03/05/2019
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Primer,-Autoritzar al sr. xxx a ocupar la via pública amb un sac de runa de 2 m2 durant
7 dies, al carrer Rambla Riera de la Murtra, 15, com a conseqüéncia de les obres de
l'expedienl 6112019.

7.. 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 I35/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 13712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 13512018, per realitzar les
obres de reforma de la cuina, al carrer Passatge Alboran, 28

EXPEDIENT 8/2019

Primer.- Retornar la fianga núm.6/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 8/2019, per realitzar les
obres de legalització de traster, a I'av. De les Sínies, 19.

EXPEDIENT 35/2019

Primer.- Retornar la fianga núm. 38/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 3512019, per realitzar les
obres de substitució de banyera per dutxa, a I'avinguda de les Sínies, 21

EXPEDIENT 44l20I9

Primer.- Retornar la fianga núm.4612019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 4412019, per realitzar les
obres de Canviar el terra del poxo i pavimentar el pati 32 m', al carrer Leonardo Da
Vinci,20.

8.. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL
CONTROL DE PLAGUES DE CREIXELL.

ANTECEDENTS
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Atés I'informe justificatiu de la necessitat i idoneTtat del contracte del servei de plagues,
del municipi de Creixell, desratització, desinsectació i tractament contra larves de
mosquit, i atés així mateix el decret de l'alcalde de data 7 de maig de 2019 pel qual es
va acordar Iniciar I'expedient administratiu per a la contractació d'aquest servei

Per part del Secretari Interventor s'ha emés en data 9 de maig de 2019 informe de
legalitat.

S'han incorporat en I'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b) Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de

Ia Llei reguladora de les Hisendes Locals

L'órgan de contractació competent per l'adopció del present acord és l'alcalde,
competéncia delegada en Junta de Govern Local per decret de I'alcaldia de data 29 de
juny de 2415.

Per tot I'exposat, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de control de plagues,
desratització, desinsectació i tractament contra larves de mosquit, del municipi de
Creixell, mitjangant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, per un import
de licitació de 21.487,60 €., i 4.512,40 € en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit
(lVA) al tipus del 21o/o, que fan un total de 26.000,00 €, per un període de 2 anys,
resultant un cost de 13.000,00 € lva inclós, per any.

Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del servei.

Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant I'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
el termini de 15 dies naturalsa partir de I'endemá de la publicació al Perfil per que es
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i publicar en el Perfil de contractant

President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent, o regidor en qui delegui
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Vocals: - Francisco José Pueyo Grácia, secretari-interventor del Servei d'Assisténcia
Municipal de la Diputació de Tarragona.

- El secretari-interventor de I'Ajuntament, Josep Ma. Piqué i Cugat, o qui
legalment el substitueixi.
Secretária: Sra. Carme Rodilla Calvallo, funcionária de I'Ajuntament, que actua sense
veu ni vot.

Ginqué.- Autoritzar la despesa per import de 26.000,00€, IVA inclos, amb el
desglossament següent: 21.487,60 €, pressupost net, i 4.512,40 € en concepte d'lVA al
tipus del 21% per un termini de dos any, resultant un cost de 13.000,00 € lva inclós,
per any, amb cárrec a I'aplicació pressupostária 2019-1-311-227OO del pressupost
general per I'exercici 2019 i, si escau, comprometre els crédits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb I'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 212004,
de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.

Sisé.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei 2911998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SOCORRISME A LA PLATJA DE CREIXELL.

ANTECEDENTS

Atés I'informe justificatiu de la necessitat i idoneltat del contracte del servei de
socorrisme de la platja de Creixell, i atés així mateix el decret de I'alcalde de data 7 de
maig de 2019 pel qual es va acordar lniciar I'expedient administratiu per a la

contractació d'aquest servei

Per part del Secretari lnterventor s'ha emés en data 9 de maig de 2019 informe de
legalitat.

S'han incorporat en l'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:
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c) Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
d) Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L'órgan de contractació competent per I'adopció del present acord és I'alcalde,
competéncia delegada en Junta de Govern Local per decret de I'alcaldia de data 29 de
juny de 2015.

Per tot l'exposat, atesa la proposta d'acord emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Aprovar I'expedient de contractació del servei de socorrisme de la platja de
Creixell, mitjangant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, per un import
de licitació de16.500,00 € més 3.465,00€ en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit
(lVA) al tipus del 21%o, que fan un total de 19.965,00 €, per la temporada d'estiu 2019.

Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del servei.

Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant I'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
el termini de 15 dies naturalsa partir de I'endemá de la publicació al Perfil per que es
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i publicar en el Perfil de contractant

President. L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent, o regidor en qui delegui
Vocals: - Francisco José Pueyo Grácia, secretari-interventor del Servei d'Assisténcia
Municipal de la Diputació de Tarragona.

- El secretari-interventor de I'Ajuntament, Josep Ma. Piqué i Cugat, o qui
legalment el substitueixi.
Secretária: Sra. Carme Rodilla Calvallo, funcionária de l'Ajuntament, que actua sense
veu ni vot.

Cinqué.- Autoritzar la despesa per import de 19.965,00€, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 16.500,00 €, pressupost net, i 3,465,00€ en concepte d'lVA al
tipus del 21o/o per la temporada d'estiu 2019, amb cárrec a I'aplicació pressupostária
2019-1-172-22701 del pressupost general per I'exercici 2019 i, si escau, comprometre
efs crédits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb I'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.

Sisé.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
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davant I'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei29l1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

IO.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
pER A LA PROUS¡ó D'UNA PLAcA D'AUxtLlAR ADMINISTRAT¡U
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL, D'ACORD AMB
LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERAL PER L'ANY 2OI8 DE CONSOLIDACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL.

Fets

A la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament hi ha vacant una plaga

d'Auxiliar d'Administració General, inclosa a I'oferta d'ocupació pública de 2018, torn
lliure, publicada en el BOP de Tarragona de data 29 de gener de 2019, en el DOGC
número 7798 de data 29 de gener de 2019.

Provisió de la plaga que es fa a I'empar de I'establert en I'article 19.1) apartat 9é de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2018"per a

l'estabilització d'ocupació temporal que inclourá /es p/aces de naturalesa estructural
que, estant dotades pressupostáriament, hagin esfaf ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en e/s tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017',
així com constituir una borsa de treball d'auxiliar administratiu, destinada a cobrir amb
carácter transitori, com a personal temporal, vacants que es puguin produir,

substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de
carácter temporal o per excés o acumulació de tasques.

Per Resolució d'aquestaAlcaldia de data 11 d'abril de 2019, es va iniciar I'expedient
per seleccionar la persona que ha d'accedir a l'esmentada plaga.

La Secretaria intervenció ha emés, en data 2 de maig de 2019, I'informe corresponent i

s'han confeccionat les bases que han de regir la convocatória.

FONAMENTS DE DRET

larl. 21 LRBRL estableix que és competéncia de I'alcaldia aprovar les bases de les
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i

distribuir les retribucions complementáries que no siguin fixes i periódiques.

En conseqüéncia, atesa atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de
Govern Local per unanimitat, acorda,
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Primer.- Aprovar les bases i realitzar la convocatória que ha de regir la selecció
mitjangant oposició, torn lliure, de una plaga d'Auxiliar d'Administració General vacant a
la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament i inclosa en l'oferta pública
d'ocupació per a I'exercici 2018, amb formació de borsa de treball

Seoon.- Autoritzar la desoesa oer imoort de 8 597 44 € amb eárree al eoniunt- J - -t_ ¡_ - '¡- __ _

d'aplicacions pressupostáries que sostenen les retribucions básiques i

complementáries dels funcionaris del pressupost vigent, pel termini des de l'1 de
setembre al 31 de desembre de 2019 inclosa la part proporcional de la paga
extraordinária de Nadal.

Tercer.- Publicar la convocatória i el text íntegre de les bases a la seu electrónica de
l'Ajuntament en el BOP i en el Portal de transparéncia i publicar un extracte de I'anunci
de la convocatória en el DOGC ien el BOE.

1I.- PROPOSTA DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL I

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Es fa avinent la proposta de col'laboració entre I'Ajuntament de Creixell i I'empresa
SOREA, concessionária del servei d'abastament d'aigua potable a Creixell, en virtut de
la qual SOREA es compromet a aportar la quantitat de 2.500 € que es destinará a la
renovació del vestuari del Ball de Diables de Creixell.

Així mateix, I'Ajuntament es compromet a lliurar una memória justificativa de la
realització de I'activitat i a difondre la participació de SOREA com a col.laborador de
I'entitat.

D'acord amb la proposta de col'laboració presentada, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda,

Primer.- Aprovar la proposta de col'laboració entre I'Ajuntament de Creixell i I'empresa
SOREA, concessionária del servei d'abastament d'aigua potable a Creixell, consistent
en I'aportació per part de SOREA de la quantitat de 2.500 €, que l'Ajuntament destinará
a la renovació del vestuari del Ball de Diables de Creixell.

Segon.- Una vegada realitzada la despesa, I'Ajuntament lliurará una memória
justificativa de la realització de I'activitat i de difusió de la participació de SOREA com a
col' laborador de I'entitat.

Tercer.- Notificar a SOREA el present acord
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12.- 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

sessro a quarts de la tarda, de la qual s'estén acta de qué certifico.

El secretari

Jordi Llopart i Senent. Josep Piqué iCugat.
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