
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2016/39

A Calafell, en data 12 de setembre de 2016, es reuneixen els membres de 
la Junta de Govern Local, sota la presidència del senyor RAMON FERRE 
SOLE, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidentalll de la corporació senyora Àgueda 
Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari 
de primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL

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. MIREIA AYATS ESCARRE

I a les 09:30, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a 
continuació el desenvolupament dels assumptes inclosos en l'ordre del dia 
que seguidament s'indiquen:

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

1.1.1. PROPOSTA D'ESMENES LLICÈNCIA OBRA MENOR 135/2016   

Vista sol·licitud de llicència d’obres per la CONSTRUCCIÓ D’UN BANY 
ADAPTAT PER A MINUSVÀLIDS de la finca situada al Passeig Marítim de Sant 
Joan de Déu de Segur de Calafell, a nom de G. R. T., corresponent a 
l'expedient d’obra número XXX/2016.

Vist informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 2 de setembre 
de 2016, del qual literalment es desprèn el següent:

“Conclusions

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

· Declaració censal del contractista.
· Justificació en un plànol de planta de l’accessibilitat del nou

bany d’acord amb el CTE DB SUA9, així com grafiar la distribució de
la resta de banys existents en el local.

· Justificació de la ventilació del bany.”
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Fonaments de dret

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

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

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

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

PRIMER.- REQUERIR al Sr. G. R. T.,  per tal que, en el termini de quinze 
(15) dies, esmeni les deficiències detectades a la seva petició de 
llicència d’obres Exp. Núm. XXX/2016 , per la CONSTRUCCIÓ D’UN BANY 
ADAPTAT PER A MINUSVÀLIDS de la finca situada al Passeig Marítim de Sant 
Joan de Déu de Segur de Calafell, segons es desprèn de l’informe del 
arquitecte municipal (abans literalment reproduït), amb l’advertiment 
que, transcorregut el termini sense s’hagués efectuat l’esmena, es 
seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució 
denegatòria de la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 de la 
esmentada llei 30/1992.

 Declaració censal del contractista.
 Justificació en un plànol de planta de l’accessibilitat del nou 

bany d’acord amb el CTE DB SUA9, així com grafiar la distribució de 
la resta de banys existents en el local.

 Justificació de la ventilació del bany.

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

1.1.2. PROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓ   

Antecedents

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

1- Expedient núm. OE 8/15, iniciat per Decret 2015/456 de 9 de
febrer de 2015, contra la Sra. L. S. T., per la neteja del
solar i la retallada de la tanca vegetal arran de façana de
la finca situada al c. Llessuí de la urb. Calafell Park de
Calafell.

2- Expedient núm. OE 19/15, iniciat per Decret 2015/810 de 27 de
febrer de 2015, contra J. J. G. G. per la neteja del solar i la
reparació de la tanca d’obra a la finca del c. Baix Penedès de
Calafell.

3- Expedient núm. OE 82/15, iniciat per acord de Junta de Govern
Local de 6 d’agost de 2015 contra CONSTRUCCIONES ADARE, SL, per
la neteja del solar i la neteja, buidat i segellat de la piscina
de la finca situada al c. Costes del Garraf C de la Urb.
Segur de Dalt de Calafell.

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

Fonaments de dret

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

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

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

1- Expedient núm. OE 8/15, iniciat per Decret 2015/456 de 9 de 
febrer de 2015, contra la Sra. L. S. T. per la neteja del 
solar i la retallada de la tanca vegetal arran de façana de 
la finca situada al c. Llessuí de la urb. Calafell Park de 
Calafell.

2- Expedient núm. OE 19/15, iniciat per Decret 2015/810 de 27 de 
febrer de 2015, contra J. J. G. G. per la neteja del 
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solar i la reparació de la tanca d’obra a la finca del c. 
Baix Penedès de Calafell.

3- Expedient núm. OE 82/15, iniciat per acord de Junta de Govern
Local de 6 d’agost de 2015 contra CONSTRUCCIONES ADARE, SL, per
la neteja del solar i la neteja, buidat i segellat de la piscina
de la finca situada al c. Costes del Garraf C de la Urb.
Segur de Dalt de Calafell.

2.- Deixar sense efecte els acords de Junta de Govern (JGL) Local que es 
relacionen a continuació per haver-se dut a terme les actuacions 
requerides esmentades anteriorment:

1. Acord de JGL de 21 de gener de 2016 d’inici d’execució subsidiària
al c. Llessuí de la Urb. Calafell Park de Calafell (exp. núm. OE
8/15).

2. Acord de JGL de 23 de maig de 2016 d’inici d’execució subsidiària
a la finca del c. Baix Penedès de Calafell (exp. núm. OE
19/15.

3. Acord de JGL de 23 de maig de 2016 d’inici d’execució subsidiària
a la finca del c. Costes del Garraf de Segur de Calafel (exp. núm.
82/15).

2.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva 
en via administrativa i contra ella podeu interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en el 
termini d´un mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta 
notificació o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels 
jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos 
mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció 
d´aquesta notificació, tot això de conformitat amb l´establert als 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 
23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre 
recurs que estimeu procedent, d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in 
fine, de la citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

3.- Notificar la present resolució als interessats.

1.1.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 4 , ADEQUACIÓ ANTIC CLUB TENNIS 
BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D'UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I 
FLORISTERIA   

Fets
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Vista la certificació d’obra núm. 4, i la corresponent factura relativa 
al projecte d’Adequació de l’antic tennis Bonavista, per a l’ubicació 
d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria, presentada 
per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 156.856,88€.

Atès que la mateixa ha estat conformada pel director de les obres, 
l’arquitecte municipal, Xavier Canyellas.

Vist l’informe núm. 974/15-PD 1759 i 1771, emès pel Departament 
d’Intervenció que consta a l’expedient de licitació de les obres.

Fonaments de dret

Vist el decret de delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern 
Local,núm. 2666 de data 22 de juny de 2015, es proposa l’adopció del 
següent acord:

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm. 4, i la corresponent factura 
relativa al projecte d’Adequació de l’antic tennis Bonavista, per a 
l’ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria, 
presentada per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 
156.856,88€.

SEGON. Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament 
d’Intervenció.

1.1.4. PROPOSTA D’ORDENACIÓ EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LEGALITAT A LA 
FINCA SITUADA AL C. JOAN MIRÓ DE CALAFELL (RL 13/16)   

PROPOSTA D’ORDENACIÓ EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LEGALITAT A LA 
FINCA SITUADA AL C. JOAN MIRÓ DE CALAFELL (RL 13/16)

Fets

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de 25 de juliol de 2016, es va 
resoldre incoar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, 
un procediment de restauració de la legalitat urbanística contra el 
Sr. A. V. M. i la Sra. J. P. J. en la seva condició de propietaris 
per haver executat unes obres no legalitzables, 
realitzades a la seva finca del c. Joan Miró de Calafell, consistents en:

- “Instal·lació en planta baixa de caseta de fusta de superficie 4 x
3,5m (14m2) en el pati posterior de la finca.

L’esmentat acord de JGL, es va donar audiència de la resolució d’incoació 
descrita en l’apartat primer a la interessada, i es va notificar als 
interessats el 4 d’agost de 2016.

En data 9 d’agost de 2016, el Sr. A. V. i la Sra. J. P., han presentat
escrit d’al·legacions (RGE 2016/27055), manifestant que les mides de la 
caseta són més petites que les reflectides en l’expedient de protecció 
de la legalitat urbanística; que la caseta es destina a un 
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petit traster i que és una construcció desmuntable i sense fonaments. 
Finalment sol·liciten que es revisin i rectifiquin les mides de la caseta 
per tal que constin les mides reals a l’informe.

En data 1 de setembre de 2016, l’Arquitecte Tècnic Municipal, ha emès 
informe tècnic, que s’annexa a aquesta resolució com a document núm. 1, 
en el qual proposa estimar les al·legacions presentades pel Sr. A. V. i 
la Sra. J. P., i que es modifiquin les mides de la caseta de fusta 
a l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (RL 13/16), 
quedant d’una superfície de 3,10 x 2,10 m (6,51 m2). Així mateix, 
proposa l’ordenació de l’expedient atorgant un termini màxim de 3 mesos 
pel desmuntatge i retirada de la totalitat de la caseta de fusta.

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

D’acord amb l’article 98, 99 i 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

D’acord amb l’article 89, 90, 93 i 123 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

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.- Acceptar l’escrit d’al·legacions (RGE 2016/27055) presentat pel 
Sr. A. V. M. i la Sra. J. P. J. propietaris de la finca al c. Joan 
Miró de Calafell, en relació a la sol·licitud de revisió i 
rectificació de les mides de la caseta per fer constar les reals 
(3,1 m x 2,1m, = 6,51m2) a l’informe de l’expedient de restauració de 
legalitat núm. RL 13/16.

2.- Ordenar, d’acord amb l’article 198.1 TRLU i 267.3 RLU, al Sr. A. V.
M. i la Sra. J. P. J. en la seva condició de propietaris, com a
responsables de la comissió d’una infracció urbanística no
legalitzable, a la finca situada al c. Joan Miró de Calafell, que
duguin a terme les següents actuacions:

- Desmuntatge i retirada de la totalitat de la caseta de fusta en
un termini de 3 mesos.

3.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament 
podrà executar-la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà 
imposar-li multes coercitives, reiterades en el temps, fins que compleixi 
l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les 
quals pot arribar fins als 3.000 euros.
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4.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa 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.

5.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

1.1.5. PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA PER OBRES LEGALITZABLES I ILEGALITZATBLES EXECUTADES AL 
CARRER XAVIER MONTSALVATGE DE LA URB. MAS ROMEU DE CALAFELL (RL 9/16)   

Fets

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de 11 de juliol de 2016, es va 
resoldre incoar, de conformitat amb l’article 199 del DL 1/2010 del TRLU, 
un procediment de restauració de la legalitat urbanística contra el 
Sr. C. J. L. M. en la seva condició de propietari per haver executat
unes obres en part legalitzables i en part no legalitzables, 
realitzades a la seva finca del c. Xavier Montsalvatge de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell, consistents en:

o Abocament de terres per tal de reomplir la part baixa del solar així
com fer una rampa d’accés per la mateixa. El nivell de reompliment
de terres en la zona més desfavorable és de 2 m. i la superfície del
mateix és de 25x12m.
Així mateix per l’accés dels camions, s’ha malmès la vorera en una
longitud de 10 m lineals aproximadament.

L’esmentat acord de JGL atorgava 15 dies d’audiència de la resolució 
d’incoació descrita en l’apartat primer a la interessada i se li va 
notificar 25 de juliol de 2016.

En data 29 de juliol de 2016, el Sr. C. J. L. M. ha presentat
escrit d’al·legacions (RGE 2016/26107), sol·licitant una pròrroga 
per realitzar els treballs ja que degut a que són dates de 
vacances, no té empreses que acceptin fer els treballs.

En data 1 de setembre de 2016, l’Arquitecte Tècnic Municipal, ha emès 
informe tècnic, que s’annexa a aquesta resolució com a document núm. 
1, en el qual proposa estimar les al·legacions presentades pel Sr. C.
J. L. M. i es procedeixi a l’ordenament del procediment de
restauració de la legalitat urbanística de l’expedient esmentat
(RL 9/16).

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

D’acord amb l’article 98, 99 i 101 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.
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D’acord amb l’article 89, 90, 93 i 123 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

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.- Acceptar l’escrit d’al·legacions (RGE 2016/27055) presentat pel 
Sr. C. J. L. M. propietari de la finca al c. Xavier 
Montsalvatge de la Urb. Mas Romeu de Calafell en relació a la 
sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de les obres requerides.

2.- Ordenar, d’acord amb l’article 198.1 TRLU i 267.3 RLU, al Sr. C. J. 
L. M. en la seva condició de propietari, com a responsable de la comissió
d’una infracció urbanística en part legalitzable i en part no
legalitzable, a la finca situada al c. Xavier Montsalvatge de la Urb. 
Mas Romeu de Calafell, que dugui a terme les següents actuacions:

-Retirada de les terres que excedeixen l’alçada màxima permesa d’1
metre, en una superfície de 200 m2.
-Reparació del tram de vorera malmès pels camions que van portar a
terme el reompliment de terres, en una superfície aproximada de 10
m2.

3. Advertir al Sr. C. J. L. M. que se li concedeix un termini de dos
mesos, a partir de la notificació d’aquest acord, per sol·licitar
llicència d’obra menor dels treballs d’abocament i reompliment 
de terres que siguin legalitzables, d’acord amb la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, per tal de 
legalitzar les obres que s’ajusten a la normativa vigent.

4.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament 
podrà executar-la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà 
imposar-li multes coercitives, reiterades en el temps, fins que compleixi 
l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les 
quals pot arribar fins als 3.000 euros.

5.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa 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.

6.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

1.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS 
VARIS DE SETEMBRE DE 2016   

Fets
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1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal
laboral com funcionari, i que tot seguit es relacionen, els hi
correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva 
antiguitat en la data indicada.

GRUP TREBALLADOR

ANTIGUITA
T 

TRIENNIS
DATA NOU 
TRIENNI

NOU  
TRIEN
NI

DATA  
EFECTES

ANTIGUIT
AT 

MENSUAL
DETALL NÚM 
TRIENNIS

E L. G. J.
06/08/200

7 06/08/2016 3 01/09/20
16 40,83 3 de E

C1
R. M. J. A.   

01/09/198
6 01/09/2016 10 01/09/20

16 189,30

9 de C2 + 1 de 
C1
(aplicació Llei 
3/2015)

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta
despesa per haver estat prevista en el pressupost municipal per a
l’any 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0317, de 2 de
setembre de 2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administraves (DOGC  núm. 6830, de 13/03), de
reclassificació al subgrup C1 de les categories d’agent i caporal, a
efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una
disposició addicional a la Llei 16/1991, de Policies Locals de
Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà d’haver estat publicada en
el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia
local de Calafell, amb categories d’agent i caporal amb venciment de
trienni a partir del dia 14 de març de 2015, meritaran el nou trienni
amb el valor econòmic del subgrup C1.

2. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives (DOGC de 13/03/2015) disposa, pel que fa
a la meritació dels triennis, que:

 “S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals, amb el text següent:

«Setena

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories
d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el
que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1
es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs
de treball corresponent.

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a
l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta
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disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la
realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no
comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o
educatiu.

3. Article  25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena 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.

5. Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

6. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en
l'Administració pública.

7. Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs
en l'Administració pública.

8. Article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les retribucions del
personal del sector públic.

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als
efectes econòmics dels triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Calafell, pel que fa a l’antiguitat del personal
laboral.

11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de
l’Ajuntament de Calafell, pel que fa a les retribucions econòmiques
per antiguitat.

12. 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.

13. 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.

14. 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
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comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a 
la seva aprovació.

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

1. Aprovar el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la
part expositiva d’aquest escrit el venciment del trienni i el seu
abonament , amb efectes del dia 1 de setembre de 2016, d’acord amb les
quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes de
setembre de 2016 dels imports dels triennis esmentats, que
corresponguin.

3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, a la
Intervenció i Tresoreria municipals, i a la Gestoria que porta els
assumptes de personals, per la seva efectivitat.

1.2.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA 
LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE 
REUS   

Fets

1. El 17 d’agost de 2016, amb registre general d’entrada d’aquesta
Corporació núm. 27.716, té entrada escrit de l’Ajuntament de Reus
sol·licitant es concedeixi una comissió de serveis de l’agent de la
Policia Local de la nostra Corporació, senyor F. J. S. C., per un
període d’un any prorrogable fins a dos anys.

2. El 22 d’agost de 2016, l’inspector en Cap de la Policia Local emet
informe manifestant que no hi ha cap inconvenient per poder atendre
aquesta petició.

3. El 2 de setembre de 2016 aquesta Corporació posa de manifest a
l’Ajuntament de Reus que no té inconvenient en autoritzar l’esmentada
comissió de serveis.

4. El 7 de setembre de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe
núm. 0322/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Art. 301 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.
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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.

3. Art. 108 i 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
(modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel
qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de
règim local, entre d'altres, i que afegeix un nou paràgraf a l'article
189 del Decret 214/1990).

4. Concretament l’art. 186, diu que la comissió de serveis pot acordar-se
en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de
llocs de treball de les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses que en depenen directament.

5. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

6. 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.

7. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del
servei.

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

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

1. Autoritzar la comissió de serveis del senyor F. J. S. C.
agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, a l’Ajuntament de

Reus, per un període d’un any prorrogable tàcitament fins un màxim de
dos anys, amb efectes del dia 15 de setembre de 2016.
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2. Donar de baixa a la Seguretat Social al senyor F. J. S. C. a
l’Ajuntament de Calafell, amb efectes del dia 14 de setembre de 2016.

3. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Reus i, també, a la
persona interessada per a la seva incorporació en comissió de serveis
en aquell Ajuntament.

4. Donar compte d’aquest acord a l’Inspector en Cap de la  Policia Local,
als departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil,
de Recursos Humans, i a la 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.

1.2.3. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
2556 DE DATA 6 DE SETEMBRE DE 2016   

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2556 de data 6 de setembre de 
2016, que a continuación es transcriu:

“DECRET NÚM. 2556/2016

Identificació de l’expedient

Canvi d’adscripció orgànica del lloc de treball de conserge del 
Departament de Qualitat de Vida a Centres Cívics.

Fets

1. El 6 de setembre de 2016, l’Alcaldia emet memòria en el sentit que es
fa necessari reforçar el personal destinat a la consergeria dels
espais dels Centres Cívics, i concretament del “Centre Cívic del Port”
de Segur de Calafell, i es proposa el canvi d’ubicació de l’empleada,
senyora J. L. G.

2. Donat que aquesta Corporació ha considerat necessari efectuar
l’adscripció del lloc de treball de conserge depenent jeràrquicament
del Departament de Qualitat de Vida al de Centres Cívics, d’acord amb
l’anàlisi efectuat de les seves estructures organitzatives i
funcionals, així com dels efectius en matèria de personal que té
atribuïts a cada servei municipal, d’acord amb la potestat
reglamentària i d’autoorganització que la Llei atorga als ens locals
territorials.

3. L’1 de febrer de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió
ordinària, va aprovar definitivament la relació de llocs de treball i
l’organigrama del personal al servei d’aquesta Corporació, així com el
pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2016.

4. Atès que el lloc de treball de conserge no està catalogat com a un
lloc de treball singular.
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5. Atès que aquest lloc de treball és ocupat actualment per la
funcionària interina adscrita a l’escala d’administració general,
subescala subaltern, grup AP de titulació, senyora J. L. G.

6. Aquesta estructuració dels recursos humans no suposa cap increment en
la despesa de personal del Capítol 1.

7. El 6 de setembre de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe
núm. 0321/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix 
“L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos 
generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a 
la llei i al Dret.”

2. Article 20.DOS de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de
Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016, en el qual exposa que durant
l’any 2016 no es contractarà personal temporal ni es nomenarà personal
estatutari temporal o funcionaris interins, excepte en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis
públics essencials.

3. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del regim local, pel que fa a la potestat d’autoorganització de
les administracions públiques.

4. Articles 22.2.j) i 90.2 de la Llei 7/1985, en quant a les competències
municipals.

5. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, pel que fa a la relació de llocs de
treball.

6. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

7. Articles 37 i 72 i següents del 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 (EBEP), en quant a l’estructuració dels
recursos humans, i la potestat d’autoorganització de l’administració
pública. Concretament, l’article 73.3 estableix que els llocs de
treball es podran agrupar en funció de les seves característiques per
ordenar la selecció, la formació i la mobilitat.

8. Article 10.5 de l’esmentat EBEP que estableix que els funcionaris
interins els hi serà d’aplicació, quan sigui adequat a la naturalesa
de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera .
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9. Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de
Calafell per als anys 2010-2012, actualment en vigor, publicat al BOPT
número 78, de 4 d’abril de 2011.

10. Reglament 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.

11. 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.

12. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
en quant als efectes dels actes administratius.

13. Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost d’adequació de les normes
reguladores dels procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.

14. 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.

15. 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.

16. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Articles 13 a 15 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

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.

2. Canviar d’adscripció orgànica el lloc de treball de conserge del
Departament de Qualitat de Vida al de Centres Cívics, ocupat per la
funcionària interina adscrita a l’escala d’administració general,
subescala subaltern, Grup C2 de titulació, senyora J. L. G. pels
motius exposats, amb data d’efectes de 7 de setembre de 2016.

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i informar als
departaments de Qualitat de Vida, de Centres Cívics, de Recursos
Humans, i d’Intervenció i Tresoreria municipal, i informar a la  Junta
de Personal i a les seccions sindicals.”
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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.

1.2.4. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA PER 
CONCILIACIÓ FAMILIAR D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA CORPORACIÓ.

Fets

1. El 5 de setembre de 2016, l’empleada d’aquesta Corporació, senyora
A. Á. P. amb règim de personal laboral interí, adscrita al
departament de la Policia Local, presenta instancia amb (Registre
d’Entrada núm. 29379), en la qual sol·licita reduir en un terç la 
seva jornada laboral a partir del dia 13 de setembre, proposant  
que el seu horari sigui de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 
hores.

2. Des de la prefectura de la Policia Local, a petició del departament
de RH, s’informa favorablement la petició sol·licitada per
l’esmentada treballadora en quant a l’horari de la reducció
sol·licitada.

3. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data  3 de novembre de
2009, essent menor de dotze anys i major de 6 anys.

4. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 
327/2016/RH/CG, de 8 de setembre, i que queda unit a l’expedient.

  Fonaments de dret

1. Article 51 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), que estableix que la jornada de treball,
permisos i vacances del personal laboral s’estarà a allò establert al
Capítol V i a allò establert a la legislació laboral corresponent.

2. Article 37.6 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, sobre reducció per guarda legal de menors de dotze
anys.

3. Article 3.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, determina que els convenis col·lectius són font
reguladora de la relació laboral.
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4. Article 21 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Calafell el qual estableix, entre d’altres qüestions,
que “seran d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació
en l’àmbit de l’Administració Pública que reguli per nous supòsits
els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del
present Conveni”.

5. Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya. i la Disposició
addicional primera sobre l’aplicació de l’esmentada llei al personal
laboral de les administracions públiques.

6. Circular 6/2006 sobre determinats aspectes de la llei 8/2006, de 5 de
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya.

7. Disposició addicional 71a. de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012, la qual disposa
que la jornada general de treball en el sector públic serà, com a
mínim, de trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de
promig en còmput anual.

8. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
en quant als efectes dels actes administratius.

9. Article 3 del Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de
les normes reguladores dels procediments de gestió de personal a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

10. Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i article 21 h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre
les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot
el personal.

11. 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. 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.
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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. Concedir a l’empleada, senyora A. Á. P., amb categoria d’auxiliar
administrativa, adscrita al Departament de la Policia Local
d’aquesta Corporació, la reducció de la seva jornada de treball en
un 33,33%, amb la disminució proporcional de les seves
retribucions, treballant un 66,67% de la jornada laboral ordinària,
amb data d’efectes del dia 13 de setembre de 2016 fixant l’horari de
dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 hores, sens perjudici de canvis
que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o per
necessitats del servei.

2. Comunicar aquesta reducció de jornada a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

3. Donar compte d'aquest acord a la part interessada, al Departament de
la Policia Local, així com a la Intervenció i Tresoreria municipals,
a les Seccions Sindicals, al Comitè d’Empresa i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement
i als efectes corresponents.

1.2.5. PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UN TREBALLADOR 
CONTRACTAT A CÀRREC D’UNA SUBVENCIÓ DEL SOC, PER UN ERROR EN LA 
LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT.   

Fets

1. El 25 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar acceptar
la reclamació presentada per l’empleat, senyor A. L. R. amb RGE
número 23921/2016, en el sentit d’abonar la part proporcional de les
vacances no gaudides i que ascendeix a un total de 206,44 € nets,
corresponents a 5 dies, d’acord amb la distribució que es
detalla a continuació:

2. L’11 d’agost de 2016, mitjançant instància amb registre general
d’entrada en aquesta Corporació número 27277, el senyor A. L. R.

DESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
CONCEPTE SOU
Part proporcional vacances 
(5 dies) 225,38 €

Total brut 225,38 €
IRPF -4,51 €

Quota Obrera -14,43 €

Total net 206,44 €
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manifesta que eren 6 els dies no gaudits i no 5 com es feia constar 
a l’acord esmentat i sol·licita que se li aboni aquest dia que li 
manca.

3. A la vista d’aquesta reclamació, es comprova que va haver un error en
el còmput dels dies de vacances no gaudits, que eren 6 i no 5 com se
li van abonar, i es demana a la gestoria que porta els temes de
personal la liquidació d’aquest dia no abonat, donant el següent
resultat:

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm.
0325/2016/RH/CG, de data 8 de juliol de 2016, que queda unit a
l’expedient.

Fonaments de dret

1. Article 38 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2015, sobre el
gaudiment de les vacances.

2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

3. Article 15.1.a) i article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de
23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

DESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
CONCEPTE SOU
Part proporcional vacances 
(1 dies) 45,08 €

Total brut 45,08 €
IRPF -0,90 €

Quota Obrera -2,89 €

Total net 41,29 €
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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. Acceptar la reclamació presentada pel que va ser empleat d’aquesta
Corporació, senyor A. L. R. amb RGE número 27277/2016, de data 11
d’agost, en el sentit d’abonar un dia de les vacances no gaudides
i que ascendeix a un total de 41,29 € nets, d’acord amb la
distribució que es detalla en la part expositiva, a abonar mitjançant
transferència bancària a banda.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als
departaments de Treball, Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria,
informar al Comitè d’Empresa i a la gestoria que porta els assumptes
de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes
escaients.

1.2.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE REINGRÉS AL SEU LLOC DE 
TREBALL D’UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ PER DENEGACIÓ PER PART DE 
L’INSS DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ PARCIAL SOL•LICITADA, I EXTINCIÓ DEL 
CONTRACTE DE L’EMPLEAT RELLEVISTA   

Fets

1. El 7 de setembre de 2016 l’empleat senyor Ll. M. S. presenta
instància al registre general d’entrada d’aquesta Corporació (RGE núm:
29690/2016), en la qual exposa que en el mateix dia se li ha notificat
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en
la que li desestimen la reclamació prèvia presentada per denegació
de la pensió de jubilació parcial, i sol·licita el reingrés al seu
lloc de treball.

2. El senyor Ll. M. S. és treballador d’aquest Ajuntament, ocupant un
lloc de treball d’oficial primera, grup assimilat C2, complement
destí assimilat 14, i complement específic d'acord amb la relació de
llocs de treball i la legislació vigent, adscrit a la Unitat de
Brigada de Via Pública.

3. El 28 de juny de 2916, per Decret d’Alcaldia número 1907, es va
concedir la jubilació parcial a l’esmentat empleat, condicionada a la
resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a
organisme competent en la matèria, realitzant el corresponent
contracte amb una jornada del 50% en referència a la d’un treballador
a temps complet, amb la reducció proporcional de les seves
retribucions, subscrivint el corresponent contracte de relleu. La data
d’efectes era del dia 1 de juliol de 2016.

4. En el mateix Decret es va resoldre contractar, amb data d’efectes de
l’1 de juliol de 2016, mitjançant un contracte de relleu, al senyor
J. A. A. amb categoria d’oficial primera, assimilat al grup de
titulació C2, i per una jornada del 50% en referència a la
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d’un treballador a temps complet, per tal de cobrir la jornada deixada 
de treballar pel senyor Ll. M. S. jubilat parcial, i condicionada
la temporalitat del contracte fins que el senyor Ll. M. S. tingués
l’edat ordinària per la jubilació total.

5. Vista la denegació per part de l’INSS a la jubilació parcial
sol·licitada per l’empleat Ll. M. S. i la sol·licitud de reingrés al
seu lloc de treball per l’esmentat empleat, i atesa que la concessió
estava condicionada a la resolució de l’organisme competent en la
matèria, això és, per l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
procedeix regularitzar aquesta situació i la de l’empleat
rellevista.

6. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm.
0328/2016/RH/CG, de data 8 de setembre de 2016.

Fonaments de dret

1. Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de la Seguretat Social.

2. Disposició Addicional Segona del Reial Decret 1131/2002, de 31
d’octubre, pel qual es regula la Seguretat social dels treballadors
contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial.

3. Article 12.6 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,
en quant a la jubilació parcial i contracte de relleu, i disposa que
“Per tal que el treballador pugui accedir a la jubilació parcial, en
els termes establerts al text refós de la Llei general de la Seguretat
Social i altres disposicions concordants, ha d’acordar amb la seva
empresa una reducció de jornada i de salari d’entre un mínim del vint-
i-cinc per cent i un màxim del cinquanta per cent, i l’empresa ha de
concertar simultàniament un contracte de relleu, d’acord amb el que
estableix l’apartat següent, per tal de substituir la jornada de
treball que ha deixat vacant el treballador que es jubila parcialment.
... La reducció de jornada i de salari pot arribar al setanta-cinc per
cent quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb
una durada indefinida, sempre que el treballador compleixi els
requisits que estableix el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social.”

4. Article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la
refosa de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa als contractes de
relleu.

5. Article 161 i següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre, de refosa de la Llei General de la Seguretat Social, pel
que fa a la jubilació.

6. Article 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la
refosa de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa a l’extinció del
contracte de treball.
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7. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles
11 i 55 a 58.

8. Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
Articles 21.1.g) i 102.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

13. 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.

14. 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.

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

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

1. Acceptar la sol·licitud de reingrés de l’empleat, senyor Ll. M. S.
al seu lloc de treball d’oficial primera de la Unitat de Brigada

municipal del Departament de Via Pública, amb efectes
retroactius de l’1 de juliol de 2016, amb regularització de les
retribucions deixades de percebre, i amb regularització del temps de
vacances i permisos concedits en excés, per la denegació per part de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social a la pensió de jubilació
parcial sol·licitada i està condicionada la seva concessió a la
resolució de l’INSS, òrgan competent en la matèria de reconeixement
de la pensió de jubilació.
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2. Extingir el contracte laboral de l’empleat rellevista, senyor J. 
A. A., amb efectes retroactius del 7 de setembre de 2016, com a 
conseqüència de la denegació de la jubilació parcial que 
comporta l’establiment d’un contracte de relleu i per tant, estar 
condicionat a la concessió de la jubilació parcial.

3. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns i 
donar trasllat a la Intervenció Municipal, Tresoreria Municipal, 
Departament de Via Pública, departament de RH, i a la Gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, i informar al 
Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, pel 
seu coneixement. 

1.2.7. PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL CESSAMENT D'UNA FUNCIONÀRIA INTERINA 
D'AQUEST AJUNTAMENT   

Fets

1. El 6 de setembre de 2016 amb registre general d’entrada núm. 29572, 
la senyora R. B. C. presenta instància davant d’aquesta 
Corporació en la qual sol·licita una excedència voluntària del seu 
lloc de treball a partir del dia 26/09/2016. Tanmateix manifesta 
què, en cas de no ser-li concedida l’excedència 
sol·licitada, serveixi la mateixa instància per comunicar el seu 
cessament al lloc de treball  en 15 dies.

2. El 2 de juny de 2006, la Junta de Govern Local va acordar nomenar com 
a funcionària interina, per màxima urgència, a la senyora Raquel 
Bejarano Cañueto, adscrita a l’escala d’administració general, 
sotsescala auxiliar, grup C2 de titulació, amb efectes del dia 5 de 
juny de 2006 i fins a la cobertura de la plaça de la forma 
reglamentària.

3. El 28 de desembre de 2013, per Decret de la Regidoria de Serveis 
Interns núm. 5252, es va resoldre adscriure a la funcionària 
interina, senyora Raquel Bejarano Cañueto, al lloc de treball 
d’auxiliar administratiu amb dependència orgànica al Departament de 
Medi Ambient i Serveis Contractats.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 
0329/2016/RH/CG, de 8 de setembre de 2016, i que queda unit a 
l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Article 89 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix els tipus d’excedència
dels funcionaris de carrera. En aquest cas, es tracta d’una persona
funcionària interina que no ocupa un lloc de treball en propietat, i
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atès que l’excedència voluntària interromp la prestació del servei, 
aquesta no és compatible amb la seva condició i no pot ser d’aplicació 
el règim d’excedències previstes pels funcionaris de carrera 
(Sentència del Tribunal Suprem de 2 de juliol de 1998).

2. Article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic on s’estableix que el cessament
dels funcionaris interins es produeix per les causes que preveu
l’article 63.

3. Article 64 de l’esmentat text refós de l’EBEP sobre la renúncia
voluntària per part del funcionari.

4. Article 7.e)  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de
personal al servei de les entitats locals, que regula el cessament del
personal interí per renúncia de l’interessat.

5. Article 124.4 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 sobre
la pèrdua de la condició de funcionari en cas de renúncia.

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

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.

8. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

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

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

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

1. Denegar la sol·licitud d’excedència voluntària presentada per la
senyora R. B. C. funcionària interina d’aquesta Corporació, per 
no tenir la condició de funcionària de carrera.
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2. Acceptar la renúncia presentada per la senyora R. B. C. i 
cessar el seu nomenament com a funcionària interina adscrita a 
l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de 
titulació, i que ocupa el lloc de treball d’auxiliar 
administratiu adscrit al Departament de Medi Ambient, amb efectes del 
dia 25 de setembre de 2016.

3. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als 
departaments de Medi Ambient, de Recursos Humans, i a la Intervenció i 
Tresoreria municipals, a la gestoria que porta els temes de personal 
de l’Ajuntament, i informar a la  Junta de Personal i a les seccions 
sindicals. 

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - MEDI AMBIENT

1.3.1. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATRIBUCIÓ DE RECURSOS EXTRAORDINÀRIA DE 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN CONCEPTE DE 
REPOSICIONS I MILLORES PER IMPORT DE 144.666,91€ (MÉS IVA). EXPEDIENT 
AF16000062    

Fets

1. L’Ajuntament de Calafell,  com administració competent en matèria de
sanejament va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el 19 de
febrer de 2016 l’ atribució de fons per l’execució de diverses actuacions
corresponent al concepte de reposicions i millores.

2. El 17 d’agost  amb RE 2016/27718, l’ACA notifica la resolució de
l’atorgament de fons en concepte de reposicions i millores –Codi
expedient AF16000062–, per import de 144.666,91 € (més IVA) i les
condicions de l’atorgament.

Les actuacions per les que s’atribueixen els recursos són:

Sistema de sanejament de Calafell

Realitzar prova de dosificació de nutriox a les EBAR de Port 
Segur de Calafell i Creu Roja

  6.609,26€

Edifici deshidratació. Substitució de 1 tolva filtres premsa 41.979,15€
EB Creu Roja. Instal·lació de línies de vida i equip 
rescatador

  6.700,21€

Reposició eqiup Aire Condicionat EB Creu Roja 11.174,46€
EB Creu Roja. Instal·lació d’un conjunt variador de 
freqüència+nova bomba d’impulsió a planta

66.409,14€

EB Creu Roja. Anticaigudes grua   1.003,17€
Emissari Sant Pere. Redacció Projecte substitució   8.449,00€
Reposició tram de canonada sortida EDAR per fuita canonada   2.342,52€

TOTAL ATRIBUCIÓ (MÉS IVA) 144.666,91

Fonaments de dret
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1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb
l'article 4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (TRLMAC), aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre,  la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució
de recursos econòmics a corporacions locals per a la realització dels
objectius de la planificació hidrològica.

D’acord amb els articles 7.1, 8.1 i 8.2 del mateix cos legal, l’Agència 
Catalana de l’Aigua és l’autoritat que exerceix les competències de la 
Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques, i, com 
Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya li correspon, 
entre d’altres funcions, la gestió, la recaptació, l’administració i la 
distribució de recursos econòmics que li atribueix aquesta Llei.

2. A la present atribució de Recursos li és aplicable amb caràcter
general el mateix règim econòmic i financer que el que s’estableix a la
secció primera del Capítol IX del Text refós de la Llei de Finances de
Catalunya, motiu pel qual l’Ajuntament de Calafell ha de complir amb els
requisits fixats en aquesta norma per la seva percepció.

3. La resolució de l'atribució de fons condiciona l'efectivitat dels 
lliuraments  de les  atribucions, en funció de les despeses que 
l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de 
factures / certificacions degudament intervingudes.

4. Atribucions conferides per decret 2669/2015 de 22 de juny, de 
delegació  de l’Alcaldia en els tinents d’alcalde.

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

Primer.- Acceptar l’atribució de fons amb codi d’expedient AF16000062, 
per import de 144.666,91 euros, atorgada per l’Agència Catalana de 
l’Aigua,  mitjançant resolució del 28 de juliol, notificada a 
l’Ajuntament RE27718/2016  per les actuacions de Reposició i Millores 
seleccionades en l’àmbit de Calafell, i d’acord amb les següents 
CONDICIONS imposades en dita resolució i que es transcriuen literalment a 
continuació:

1a. La certificació de la despesa degudament intervinguda haurà d’èsser 
presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua, com a màxim, fins el 15 de 
gener de 2017, data en que quedarà sense efecte l’atorgament. L’Agència 
mitjançant la corresponent comunicació podrà modificar aquest termini en 
funció de les instruccions de tancament comptable de l’Agència.

2a. En relació amb les funcions de verificació tècnico-econòmica sobre l’ 
actuació objecte d’ atribució que pertoquen a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Administració competent assumeix envers l’Agència Catalana de 
l’Aigua les obligacions que segueixen:
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a) Aportar a requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, el detall i
les factures originals dels proveïdors de les despeses reflectides
en les factures/certificacions.

b) Aportar totes les justificacions de la despesa que puguin ser
requerides, així com qualsevol altra informació requerida pels
òrgans de l’Agència Catalana de l’Aigua.

3a. Aquesta atribució de fons es considera efectuada a bon compte, i, per 
tant, podrà quedar sotmesa a una auditoria i posterior regularització en 
els casos escaients.

4a. Amb independència de les obligacions contractuals establertes en cada 
cas per la normativa aplicable i als efectes de garantir l’eficiència de 
la inversió pública, com a condició específica suplementària per la 
validesa i efectivitat de la present atribució de recursos s’imposa 
l’obligatorietat que la contractació de les actuacions que constitueixen 
el seu objecte s’efectuï amb compliment dels principis essencials de la 
contractació administrativa (igualtat d’oportunitats, publicitat i lliure 
concurrència), motiu pel qual la preparació, licitació, adjudicació i 
execució de les actuacions de reposició i millora finançades per l’ACA 
s’ha d’efectuar amb submissió a les regles generals i els procediments 
ordinaris establerts al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per la 
contractació dels ens, organismes i entitats del sector públic.

Aquesta condició s’ha de complir amb independència que el model de gestió 
del sanejament emprat per l’Administració Competent o l’Ens Gestor del 
sanejament sigui directe o indirecte. 

L’Administració ha d’acreditar el compliment d’aquesta condició 
mitjançant informe o certificació del seu interventor, el qual s’ha de 
trametre a l’ACA de forma prèvia a la primera certificació de despesa. A 
tal efecte, l’Agència habilitarà el portal de certificació per permetre 
la certificació de les despeses un cop hagi rebut, mitjançant entrada al 
seu registre, la justificació del compliment d’aquesta condició.

5. D’ altra banda, en tot allò aplicable al cas, haurà d’ acreditar
davant l’ ACA els requisits establerts pel Text refós de la llei de
Finances de Catalunya (TRLFC), principalment els que estableix la Secció
1a del Capítol IX del pel que fa a l’acreditació del que disposen els
articles 92 bis- relatiu a les donacions efectuades pel perceptor-,
l’article 95- en relació amb la recepció o no recepció d’altres
percepcions amb destinació al sanejament- i l’article 98- relatiu al
necessari compliment pels beneficiaris de les obligacions tributàries
davant la Generalitat.

L’esmentada acreditació s’haurà d’efectuar davant l’òrgan de l’ACA 
encarregat dels pagaments (article 98.3 del TRLFC), de forma expressa i 
prèvia al cobrament de qualsevol import de l’atribució efectuada – sigui 
amb caràcter provisional o definitiu- mitjançant informe o certificació 
del seu interventor o, en el seu defecte i segons el cas, de qualsevol 
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altre òrgan o organisme públic competent en matèria de contractació 
administrativa o d’intervenció econòmica de l’organisme beneficiari. 

L’interventor o òrgan equivalent de l’administració competent intervindrà 
totes les factures presentades, fet que suposarà la certificació del 
compliment de la legislació vigent aplicable en l’execució de les 
actuacions objecte d’atribució.

6a. Els lliuraments corresponents es faran efectius en funció de les 
despeses que l’Administració competent justifiqui mitjançant la 
presentació de factures expedides o autoritzades per la seva intervenció.  

7a. L’administració  competent col·laborarà en les activitats educatives 
i formatives que el Departament de Territori i Sostenibilitat organitzi 
en relació amb la present actuació que finança l’ ACA. 

Segon.- Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, 
i Intervenció.

1.3.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE GUINGUETA CODI: GU-1. 
TEMPORADES 2014 i 2015   

Identificació de l’expedient

Aprovació de la  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic 
marítim terrestre fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi 
Ambient  en relació a l’activitat de la Guingueta GU-1  autoritzada pel 
Servei de Costes de la Generalitat, contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell en les temporades 
2014 i 2015.

Fets

1. El 20 d’abril de 2012, la Direcció General del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova mitjançant la
resolució USO 2012-00245-T la distribució dels serveis de temporada
a les platges i a la mar territorial per al període comprès entre
els anys 2012 i 2016 ambdós inclosos, si bé anualment emet
resolució per temporada.

2. Entre aquests serveis es troba l’activitat de guingueta GU-1, que
seguint procediment obert havia estat adjudicat,  pel Consell
d’Administració de CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis,
SA), a l’empresa VICMAT 2012, SCP el dia 9 d’octubre de 2012,
signant ambdues parts el corresponent contracte de concessió el dia
29 de gener de 2013.

3. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a
les platges de Calafell  és l’Ajuntament, i com a tal ha d’abonar
al Tresor públic de l’administració de l’estat , l’import
corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data
d’atorgament. S’inclouen a l’expedient les liquidacions de la taxa
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065 abonades per l’Ajuntament corresponents a les temporades 2014 i 
2015.

4. La clàusula trenta-tresena del Plec de clàusules de l’adjudicació
de guingueta sobre les Obligacions dels titulars de les
autoritzacions, estableix en l’apartat a) que aquests han de 
liquidar a l’Ajuntament els cànons exigits pel Serveis de Costes, 
que per les temporades 2014 i 2015 han estat els següents: 

GU 1 m2 cànon u.  Mesos Cànon
m2 

amidament
Total 
Taxa

2014     65,00     11,26        6,25      70,38   70,96   4.994,16€   

2015 65,00 11,21 4,66 52,24 65,00 3.395,60€

TOTAL 8.389,76€

Fonaments de dret

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei
2/2013 de 29 de maig , de protecció i d’ús sostenible del litoral
Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Costes.

3. L’ocupació del domini públic maritimoterrestre autoritzat reporta
en favor de l’Estat la liquidació de la corresponent taxa 065 per
ocupació i aprofitament de l’espai maritimoterrestre. D’acord amb
l’article 84 de la Llei 22/88 de Costes, el pressupost o fet
imposable d’aquesta exacció és la utilització (ocupació i
aprofitament) del domini públic maritimoterrestre, no la
realització per l’Administració de les activitats dirigides a
adjudicar la concessió o l’autorització prèvia que fa possible
aquesta utilització.

4. Plec de clàusules de l’adjudicació.

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

1. LIQUIDAR  a l’ explotador de la autorització GU-1 el cost del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per les temporades 2014 i 2015 per
total de 8.389,76€  (vuit mil tres-cents vuitanta nou euros amb setanta
sis cèntims), per desenvolupar l’activitat de la guingueta GU-1.

2. CONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de
l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503
BSAB ESBB 

3. NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, i als 
Departaments d’Intervenció, i de Tresoreria de l’Ajuntament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b6554ae5ecb64070bbc16eef1a432784001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=b6554ae5ecb64070bbc16eef1a432784001


1.3.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE GUINGUETA CODI: GU-2. 
TEMPORADES 2014 i 2015.   

Identificació de l’expedient

Aprovació de la  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic 
marítim terrestre fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi 
Ambient  en relació a l’activitat de la Guingueta GU-2  autoritzada pel 
Servei de Costes de la Generalitat, contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell en les temporades 
2014 i 2015.

Fets

1. El 20 d’abril de 2012, la Direcció General del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova mitjançant la 
resolució USO 2012-00245-T la distribució dels serveis de temporada 
a les platges i a la mar territorial per al període comprès entre 
els anys 2012 i 2016 ambdós inclosos, si bé anualment emet 
resolució per cada temporada-

2. Entre aquests serveis es troba l’activitat de guingueta GU-2, que 
seguint procediment obert havia estat adjudicat,  pel Consell 
d’Administració de CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, 
SA), a J. J. F. E. el dia 9 d’octubre de 2012, signant ambdues 
parts el corresponent contracte de concessió el dia 29 de gener de 
2013.

3. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a 
les platges de Calafell  és l’Ajuntament, i com a tal ha d’abonar 
al Tresor públic de l’administració de l’estat , l’import 
corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data 
d’atorgament. S’inclouen a l’expedient les liquidacions de la taxa 
065 abonades per l’Ajuntament corresponents a les temporades 2014 i 
2015.

4. La clàusula trenta-tresena del Plec de clàusules de l’adjudicació 
de guingueta sobre les Obligacions dels titulars de les 
autoritzacions, estableix en l’apartat a) que aquests han de 
liquidar a l’Ajuntament els cànons exigits pel Serveis de Costes, 
que per les temporades 2014 i 2015 han estat els següents: 

5.

GU 2
m2 

sol·lic
itats

cànon 
u.  Mesos Cànon

m2 
amidamen

t
Total 
Taxa

2014 90,00   11,26   5,50   61,93   90,00   5.573,7
0€   

2015 90,00 11,21 4 44,84   90,00 4.035,6
0€

TOTAL 9.609,3
0€
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Fonaments de dret

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei
2/2013 de 29 de maig , de protecció i d’ús sostenible del litoral
Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Costes.

3. L’ocupació del domini públic maritimoterrestre autoritzat reporta
en favor de l’Estat la liquidació de la corresponent taxa 065 per
ocupació i aprofitament de l’espai maritimoterrestre. D’acord amb
l’article 84 de la Llei 22/88 de Costes, el pressupost o fet
imposable d’aquesta exacció és la utilització (ocupació i
aprofitament) del domini públic maritimoterrestre, no la
realització per l’Administració de les activitats dirigides a
adjudicar la concessió o l’autorització prèvia que fa possible
aquesta utilització.

4. Plec de clàusules de l’adjudicació.

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

1. LIQUIDAR  a l’ explotador de la autorització GU-2 el cost del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per les temporades 2014 i 2015 per
total de 9.609,30€  (nou mil sis-cents nou euros amb trenta cèntims), per
desenvolupar l’activitat de la guingueta GU-2.

2. CONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de
l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503
BSAB ESBB 

3. NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al
Departament d’Intervenció, de Tresoreria i la Policia local de Calafell.
1.3.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE GUINGUETA CODI: GU-3.
TEMPORADES 2014 i 2015.

Identificació de l’expedient

Aprovació de la  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic 
marítim terrestre fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi 
Ambient  en relació a l’activitat de la Guingueta GU-3  autoritzada pel 
Servei de Costes de la Generalitat, contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell en les temporades 
2014 i 2015.

Fets
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1. El 20 d’abril de 2012, la Direcció General del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova mitjançant la 
resolució USO 2012-00245-T la distribució dels serveis de temporada 
a les platges i a la mar territorial per al període comprès entre 
els anys 2012 i 2016 ambdós inclosos, si bé anualment emet 
resolució per cada temporada-

2. Entre aquests serveis es troba l’activitat de guingueta GU-3, que 
seguint procediment obert havia estat adjudicat,  pel Consell 
d’Administració de CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, 
SA), a M. F. M. el dia 17 de juny de 2013, signant ambdues parts 
el corresponent contracte de concessió el dia 20 de juny de 2013.

3. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a 
les platges de Calafell  és l’Ajuntament, i com a tal ha d’abonar 
al Tresor públic de l’administració de l’estat , l’import 
corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data 
d’atorgament. S’inclouen a l’expedient les liquidacions de la taxa 
065 abonades per l’Ajuntament corresponents a les temporades 2014 i 
2015.

4. La clàusula trenta-tresena del Plec de clàusules de l’adjudicació 
de guingueta sobre les Obligacions dels titulars de les 
autoritzacions, estableix en l’apartat a) que aquests han de 
liquidar a l’Ajuntament els cànons exigits pel Serveis de Costes, 
que per les temporades 2014 i 2015 han estat els següents: 

GU 3
m2 

sol·lic
itats

cànon 
u.  Mesos Cànon

m2 
amidamen

t
Total 
Taxa

2014 52,50   11,26   4 45,04 56,50 2.544,7
6€   

2015 52,50 11,21 4 44,84 52,50 2.354,1
0€

TOTAL 4.898,8
6€

Fonaments de dret

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei
2/2013 de 29 de maig , de protecció i d’ús sostenible del litoral
Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Costes.

3. L’ocupació del domini públic maritimoterrestre autoritzat reporta
en favor de l’Estat la liquidació de la corresponent taxa 065 per
ocupació i aprofitament de l’espai maritimoterrestre. D’acord amb
l’article 84 de la Llei 22/88 de Costes, el pressupost o fet
imposable d’aquesta exacció és la utilització (ocupació i
aprofitament) del domini públic maritimoterrestre, no la
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realització per l’Administració de les activitats dirigides a 
adjudicar la concessió o l’autorització prèvia que fa possible 
aquesta utilització. 

4. Plec de clàusules de l’adjudicació.

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

1. LIQUIDAR  a l’ explotador de la autorització GU-3 el cost del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per les temporades 2014 i 2015 per
total de 4.898,86€  (quatre mil vuit-cents noranta vuit euros amb
vuitanta sis cèntims), per desenvolupar l’activitat de la guingueta GU-3.

2. CONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de
l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503
BSAB ESBB 

3. NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al
Departament d’Intervenció i Tresoreria.

1.3.5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE GUINGUETA CODI: GU-
4.TEMPORADA 2015.

Identificació de l’expedient

Aprovació de la  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic 
marítim terrestre fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi 
Ambient  en relació a l’activitat de la Guingueta GU-4  autoritzada pel 
Servei de Costes de la Generalitat, contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell en la temporada 
2015.

Fets

1. El 20 d’abril de 2012, la Direcció General del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova mitjançant la
resolució USO 2012-00245-T la distribució dels serveis de temporada
a les platges i a la mar territorial per al període comprès entre
els anys 2012 i 2016 ambdós inclosos, si bé anualment emet
resolució per cada temporada.

2. Entre aquests serveis es troba l’activitat de guingueta GU-4, que
seguint procediment obert iniciat el 20 de novembre de 2014, havia
estat adjudicat,  pel Consell d’Administració de CEMSSA (Calafell
Empresa Municipal de Serveis, SA), a JOSÉ MANUEL ABREU PÉREZ el dia
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19 de febrer de 2015, signant ambdues parts el corresponent 
contracte de concessió el dia 10 de març de 2015.

3. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a
les platges de Calafell  és l’Ajuntament, i com a tal ha d’abonar
al Tresor públic de l’administració de l’estat , l’import
corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data
d’atorgament. S’inclou a l’expedient la liquidació de la taxa 065
abonada per l’Ajuntament corresponents a la temporada 2015.

4. La clàusula vint-i-novena del Plec de clàusules de l’adjudicació de
guingueta sobre les Obligacions dels titulars de les
autoritzacions, estableix en l’apartat a) que aquests han de
liquidar a l’Ajuntament els cànons exigits pel Serveis de Costes,
que per la temporada 2015 ha esta el següent:

GU 4
m2 

sol·lici
tats

cànon 
u.  Mesos Cànon

m2 
amidament

Total 
Taxa

2015 52,50 11,21 4 44,84 52,50 2.354,10
€

TOTAL 2.354,10
€

Fonaments de dret

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei
2/2013 de 29 de maig , de protecció i d’ús sostenible del litoral
Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Costes.

3. L’ocupació del domini públic maritimoterrestre autoritzat reporta
en favor de l’Estat la liquidació de la corresponent taxa 065 per
ocupació i aprofitament de l’espai maritimoterrestre. D’acord amb
l’article 84 de la Llei 22/88 de Costes, el pressupost o fet
imposable d’aquesta exacció és la utilització (ocupació i
aprofitament) del domini públic maritimoterrestre, no la
realització per l’Administració de les activitats dirigides a
adjudicar la concessió o l’autorització prèvia que fa possible
aquesta utilització.

4. Plec de clàusules de l’adjudicació.

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

1. LIQUIDAR  a l’ explotador de la autorització GU-4 el cost del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per la temporada 2015 per total de
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2.354,10€  (dos mil tres-cents cinquanta quatre euros amb deu cèntims), 
per desenvolupar l’activitat de la guingueta GU-4

2. CONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de
l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503
BSAB ESBB 

3. NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al
Departament d’Intervenció, de Tresoreria.

1.3.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE GUINGUETA CODI: GU-
5.TEMPORADA 2015

Identificació de l’expedient

Aprovació de la  liquidació del cànon d’ocupació  del domini públic 
marítim terrestre fixat pel ministeri d’Agricultura Alimentació  i Medi 
Ambient  en relació a l’activitat de la Guingueta GU-5  autoritzada pel 
Servei de Costes de la Generalitat, contemplada dins el Pla de 
distribució d’usos i serveis de les platges de Calafell en la temporada 
2015.

Fets

1. El 20 d’abril de 2012, la Direcció General del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova mitjançant la 
resolució USO 2012-00245-T la distribució dels serveis de temporada 
a les platges i a la mar territorial per al període comprès entre 
els anys 2012 i 2016 ambdós inclosos, si bé anualment emet 
resolució per cada temporada.

2. Entre aquests serveis es troba l’activitat de guingueta GU-5, que 
seguint procediment obert, havia estat adjudicat,  pel Consell 
d’Administració de CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis, 
SA), a T. H. el dia 19 de febrer de 2015, signant ambdues parts el 
corresponent contracte de concessió el dia 10 de març de 2015.

3. El titular de l’autorització d’ocupació del serveis de temporada a 
les platges de Calafell  és l’Ajuntament, i com a tal ha d’abonar 
al Tresor públic de l’administració de l’estat , l’import 
corresponent al cànon d’ocupació del DPMT a partir de la data 
d’atorgament. S’inclou a l’expedient la liquidació de la taxa 065 
abonada per l’Ajuntament corresponents a la temporada 2015.

4. La clàusula vint-i-novena del Plec de clàusules de l’adjudicació de 
guingueta sobre les Obligacions dels titulars de les 
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autoritzacions, estableix en l’apartat a) que aquests han de 
liquidar a l’Ajuntament els cànons exigits pel Serveis de Costes, 
que per la temporada 2015 ha esta el següent:

GU 5
m2 

sol·lici
tats

cànon 
u.  Mesos Cànon

m2 
amidament

Total 
Taxa

2015 52,50 11,21 4 44,84 52,50 2.354,10
€

TOTAL 2.354,10
€

Fonaments de dret

1. Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei
2/2013 de 29 de maig , de protecció i d’ús sostenible del litoral
Ordenances Fiscal Ajuntament de Calafell .

2. Reial Decret 876/2014 ,de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Costes.

3. L’ocupació del domini públic maritimoterrestre autoritzat reporta
en favor de l’Estat la liquidació de la corresponent taxa 065 per
ocupació i aprofitament de l’espai maritimoterrestre. D’acord amb
l’article 84 de la Llei 22/88 de Costes, el pressupost o fet
imposable d’aquesta exacció és la utilització (ocupació i
aprofitament) del domini públic maritimoterrestre, no la
realització per l’Administració de les activitats dirigides a
adjudicar la concessió o l’autorització prèvia que fa possible
aquesta utilització.

4. Plec de clàusules de l’adjudicació.

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

1. LIQUIDAR  a l’ explotador de la autorització GU-5 el cost del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per la temporada 2015 per total de
2.354,10€  (dos mil tres-cents cinquanta quatre euros amb deu cèntims),
per desenvolupar l’activitat de la guingueta GU-5

2. CONCEDIR un termini de 15 dies per fer l’ingrés al compte de
l’Ajuntament.

Compte:   ES20 0081 1703 6200 0102 3503
BSAB ESBB 

3. NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al
Departament d’Intervenció, de Tresoreria i la Policia local de Calafell.
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1.4. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ

1.4.1. PROPOSTA DE SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ 
PER A JOVES 2016"   

Fets: 

1. En data 4 d’agost de 2016 el Departament de Treball, Afers socials
i Famílies va publicar la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol,
per la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2017 per a la
concessió de subvencions destinades a la realització de les
actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves.

2. El Programa Fem Ocupació per a Joves es regeix per l’Ordre
EMO/256/2015, de 5 d’agost, publicada pel Departament d’Empresa i
Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem
Ocupació per a Joves”, i s’obre la convocatòria per al col·lectiu
de persones joves de la Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la
convocatòria anticipada per al 2016.

3. El Programa “Fem Ocupació per a Joves” és un projecte ocupacional
que facilita la inserció laboral de les persones joves d’ entre 18
i 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència
professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació
necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa
rebrà les següents actuacions ocupacionals:

-Experiència professional mitjançant contracte laboral
-Formació vinculada al contracte de treball
-Orientació i acompanyament en el procés de contractació i

formació

4. L’Ajuntament de Calafell presentarà, amb data màxima de 15 de
setembre, la sol·licitud de subvenció del Programa “Fem Ocupació
per a Joves”  per un import total de 88.000€, desglossats en els
següents conceptes:

ACTUACIONS IMPORT SUBVENCIÓ
Actuació de prospecció i 
assessorament d’empreses 28.000€
Actuació d’orientació i 
acompanyament en el procés de 
contractació i formació 36.000€
Actuacions de formació vinculada al 
contracte de treball 24.000€

TOTAL 88.000 €
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5. La tècnica de treball A. J. F., emet informe de data 2
de setembre de 2016 el qual queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret:

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.

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 del programa “Fem Ocupació per
a Joves” per un import total de 88.000 euros.

2. Donar compte als departaments d’intervenció i tresoreria d’aquest
Ajuntament.

DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA 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  EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER 
UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA 
ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: 

3.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS
3.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA D’UN 
AGENT INTERÍ DE LA POLICA LOCAL DE CALAFELL   

Fets

1. El 17 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va acordar 
nomenar funcionari interí al senyor C. V. G. per ocupar una plaça 
d’agent interí de la policia local, enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, subescala: serveis especials, classe: 
policia local, grup C2 de titulació, complement de destí 16, amb data 
d’efectes del 19 de desembre de 2015.

2. El 9 de setembre de 2016 i registre general d’entrada núm. 29.935, el 
senyor C. V. G. presenta instància davant d’aquesta Corporació 
i sol·licita la baixa voluntària com agent interí de Policia 
Local amb efectes del 18 de setembre de 2016, per 
incompatibilitat entre administracions ja que ingressarà a 
l’Ajuntament de Salou el proper 19 de setembre de 2016. 
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3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm.
0334/2016/RH/CG, de data 12 de setembre de 2016, que queda unit a
l’expedient.

Fonaments de dret

1. Article 10.3 del 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, on s’estableix que el cessament dels funcionaris interins es
produeix per les causes que preveu l’article 63.

2. Article 64 de l’esmentat Estatut Bàsic de  l’Empleat Públic sobre la
renúncia voluntària per part del funcionari.

3. Article 7.e)  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de
personal al servei de les entitats locals, que regula el cessament del
personal interí per renúncia de l’interessat.

4. Article 124.4 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 sobre
la pèrdua de la condició de funcionari en cas de renúncia.

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

6. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

7. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. 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.

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

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

1. Cessar el nomenament com a agent interí del senyor Carlos Vidal
García, adscrit a l’escala d’administració especial, subescala serveis
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especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, amb 
efectes del 18 de setembre de 2016, acceptant la renúncia presentada 
per l’interessat. 

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als
departaments de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de Recursos
Humans, i d’Intervenció i Tresoreria municipal, a la gestoria que
porta els temes de personal de l’Ajuntament, i informar a la  Junta de
Personal i a les seccions sindicals.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 
10:30, i dóna l'acte per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en 
dono fe.
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