ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

1 d’agost de 2016
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,30 a 19,35 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Excusa la seva absència:
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

La present reunió té el caràcter de pública pel que fa a les decisions relatives a les
atribucions delegades del Ple municipal, d’acord amb el previst a l’article 70.1, paràgraf
segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la
sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es pren a continuació el següent
acord:
ÚNIC. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA D’ACUMULACIÓ DEL LLOC
DE TREBALL D’INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Atesa la resolució de 11-7-2016 (RE 2016004946) de la Direcció General d’Administració
Local, en què s’autoritza l’acumulació del lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de
Vila-seca al funcionari d’habilitació de caràcter nacional senyor Tomás Carbonell Vila.
Atès el decret de l’Alcaldia de data 11-7-2016, aprovant l’acumulació del lloc de treball
d’Interventor, segons l’autorització i en els termes de la resolució d’11 de juliol de 2016, a
favor del funcionari d’habilitació nacional de l’escala d’intervenció, categoria superior, el
senyor Tomás Carbonell Vila, amb efectes del dia 11-7-2016.
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Atès que amb data 11-7-2016 es va formalitzat l’acta de presa de possessió per
acumulació del lloc de treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la
resolució de 11 de juliol de 2016 de la Direcció General d’Administració Local.
Atès allò disposat per l’article 28 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, en relació amb l’article 7 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Vist l’informe jurídic favorable i el dictamen també favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,:
PRIMER. Donar-se per assabentats de la resolució de l’Alcaldia d’11 de juliol de 2016,
d’acumulació del lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de Vila-seca a favor del
funcionari d’habilitació de caràcter nacional, Sr. Tomás Carbonell Vila.
SEGON. Autoritzar, d’acord amb les previsions de l’article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a
percebre les retribucions del lloc acumulat.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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