
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 

DE JUNY DE 2021 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000012  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 17 de juny de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 20:35 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localretmeet 

 

Hi assisteixen:  

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 

Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde 

Rosa Torns Vila, 2na Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot: 

  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència: 

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència: 

- 

 

ORDRE DE DIA 

 

1.0.- Aprovació,de l'acta número 11 de 3 de juny de 2021. 

2.0.- Adjudicació redacció pla accessibilitat. 

3.0.- Adjudicació del CM de serveis per elaborar un document resum de les obres 

pendents de finalizar i la direcció dels obres de l'Arcada de Can Verdaguer. 

4.0.- Aprovació conveni contenidors recollida oli vegetal. 

5.0.- Aprovació bases i convocatòria tècnic de projectes 

6.0.- Assumptes urgents. 

6.1.- Aprovació de la 3a certificació de les obres de reforma del pis del carrer 

Fàbriques, 11 

6.2.- Aprovació contractació finestres Pompeu Fabra 

6.3.- Servei control de plagues 

6.4.- Ampliació termini execució obres enllumenat 

6.5.- Aprovació de la tercera certifcació obres millora enllumenat públic 



 
 

 

  

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació,de l'acta número 11 de 3 de juny de 2021. 

 

2.0.- Adjudicació redacció pla accessibilitat. 

 

 

Assumpte 

 

Adjudicació del contracte de serveis per a la Redacció del Pla d’Accessibilitat del 

municipi d’Anglès. 

 

Antecedents 

 

1.- Per acord de Junta de Govern Local de data 22-04-2021 es va iniciar l’expedient 

de contractació del servei de Redacció del Pla d’accessibilitat del municipi d’Anglès, 

pel procediment obert simplificat, aprovant els plecs de clàusules administratives 

particulars que han de regir-lo, dividit en dos lots, i amb un pressupost base de 

licitació de 34.000€. 

 

2.- Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i segons el certificat generat per 

l’eina del sobre digital s’han presentat les següents ofertes: 

 

 
 

3.- En data 27-05-2021 es constitueix la Mesa de contractació per l’acte d’obertura 

dels sobres únics, qualificació de les declaracions presentades pels licitadors, 

avaluació i classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació a favor del candidat 

amb millor puntuació. La Mesa adopta l’acord de declarar admeses les ofertes 

presentades i classifica les ofertes segons la puntuació obtinguda: 

 

Lot 1 - Redacció del Pla d’Accessibilitat a la via pública i Transports 

Preu base de licitació: 19.834,71€ + IVA 



 
 

 

Licitadors Preu de l'oferta Import de la baixa % de la baixa Puntuació oferta Punts experiència Punts TOTAL

MERCÈ COROMINAS NOGUERA 17.850,00 € 1.984,71 € 10,01% 46,43 51 97,43

MARTA CARDONA 15.768,59 € 4.066,12 € 20,50% 49,00 51 100,00  
 

Lot 2 - Redacció del Pla d’Accessibilitat als Edificis públics 

Preu base de licitació: 8.264,46€ + IVA 

Licitadors Preu de l'oferta Import de la baixa % de la baixa Puntuació oferta 

Punts 

experiència Punts TOTAL
MERCÈ COROMINAS 7.435,00 € 829,46 € 10,04% 46,44 51 97,44

MARTA CARDONA 6.570,25 € 1.694,21 € 20,50% 49,00 51 100,00  
 

4.- S’ha comprovat al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que 

l’arquitecta MARTA CARDONA CAPDEVILA està degudament constituïda, la signant de 

la proposició té poder bastant per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, 

financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i no està incursa en 

cap prohibició per contractar. Tanmateix, se la requereix perquè presenti 

documentació complementària per no constar en el RELI. 

 

5.- La licitadora ha presentat la garantia definitiva corresponent al 5% del preu de 

licitació (Lot1 de 793,43€ i Lot2 de 328,51€), així com la documentació acreditativa 

requerida per la secretària de la Mesa, que és qualificada favorablement per la Mesa 

en la sessió de 7 de juny de 2021. La Mesa proposa a l’òrgan de contractació 

l’adjudicació del contracte a favor de l’empresari MARTA CARDONA CAPDEVILA, NIF: 

NIF 46145956K amb el següent detall per lots: 

 

LOT 1 .- Redacció del Pla d’Accessibilitat a la via pública i Transports, per import 

de 15.768,59€, més 21% d’IVA (3.311,40€), total 19.079,99€. 

LOT 2.- Redacció del Pla d’Accessibilitat als Edificis públics, per import de 

6.570,25€, més 21% d’IVA (1.379,45€), total 7.950€. 

6.- Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia emès per la intervenció municipal. 

 

Fonaments de dret 

 

Primer.- Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, i de conformitat amb la 

Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan competent per a l’adjudicació d’aquest contracte és 

la Junta de Govern per delegació d’alcaldia per Decret número 612 de 25 de juny de 

2019, del que es va donar compte al ple de 27 de juny del mateix any. 

 

Segon.- Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic –LCSP 2017-. 

 

Resolució 

 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 



 
 

 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- DECLARAR VÀLIDA la licitació.  

 

SEGON.- ADJUDICAR el contracte del servei per a la redacció del Pla d’Accessibilitat del 

municipi d’Anglès, a MARTA CARDONA CAPDEVILA, NIF: NIF 46145956K amb el 

següent detall per lots: 

 

LOT 1 .- Redacció del Pla d’Accessibilitat a la via pública i Transports, per import de 

15.768,59€, més 21% d’IVA (3.311,40€), total 19.079,99€, i un termini d’execució 9 

mesos. 

 

LOT 2.- Redacció del Pla d’Accessibilitat als Edificis públics, per import de 6.570,25€, 

més 21% d’IVA (1.379,45€), total 7.950€ i un termini d’execució 6 mesos. 

 

amb les millores sobre els requisits tècnics mínims exigits que ha proposat a la seva 

plica i que han estat valorats, i amb una garantia definitiva del 5% que s’ha constituït 

per transferència bancària. 

 

TERCER.- El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel 

Plec de prescripcions tècniques que consten a l’expedient; per la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP); pel Reial decret 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques (RGLCAP), amb les particularitats de la normativa 

reguladora de l’administració local, i per les altres normes d’aplicació en matèria de 

contractació administrativa. 

 

QUART.- DISPOSAR la despesa derivada del contracte per un import total de 

27.029,99€, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall per lots, tot reajustant la 

despesa autoritzada inicialment, amb càrrec a la partida 151 22706 “ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA URBANÍSTICA” del pressupost municipal vigent: 

 

LOT 1 .- Redacció del Pla d’Accessibilitat a la via pública i Transports, per import de 

15.768,59€, més 21% d’IVA (3.311,40€), total 19.079,99€. 

 

LOT 2.- Redacció del Pla d’Accessibilitat als Edificis públics, per import de 6.570,25€, 

més 21% d’IVA (1.379,45€), total 7.950€.formalitz 

 

CINQUÈ.- DESIGNAR com a responsable del contracte a l’arquitecta tècnica municipal, 

la senyora Clara Simón Bosch i comunicar-li aquest acord pel seu coneixement. 

 



 
 

 

SISÈ.- INFORMAR a l’adjudicatària que el contracte s’haurà de formalitzar en 

document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació.  

 

SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatària i a la resta de les empreses 

licitadores que han pres part en el procediment de contractació. 

 

VUITÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte i l’informe de valoració en el perfil de 

contractant de l’Ajuntament d’Anglès en compliment de l’article 151.1 en relació a 

l’article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al 

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 

NOVÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el contracte en un 

termini màxim de 15 dies després del seu perfeccionament en el perfil del 

contractant. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

3.0.- Adjudicació del CM de serveis per elaborar un document resum de les obres 

pendents de finalizar i la direcció dels obres de l'Arcada de Can Verdaguer. 

 

 

 

Assumpte  

Contracte menor de serveis per l’elaboració d’un document resum de les obres 

pendents de finalitzar de l’Arcada de Can Verdaguer i la direcció de les obres en fase 

d’execució 

 

Antecedents 

1. Vist l’informe justificatiu de la contractació emès per l’òrgan de contractació i signat 

per l’arquitecta tècnic municipal i el regidor d’urbanisme sobre l’adjudicació d’un 

contracte menor de serveis per a l’elaboració d’un document resum amb les obres 

pendents de realitzar de l’Arcada de Can Verdaguer  i la direcció de les obres a favor 

de JOAQUIM PLA ROS amb NIF 40291429T per un import de 5.356,00€ IVA exclòs, i 

sobre la justificació del compliment dels requisits de l’article 118 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, on es considera necessària la 

contractació de l’actuació del servei, atesa la complexitat i especialitat dels treballs a 

realitzar, i de la inexistència de mitjans materials i personals a l'Ajuntament per a la 

realització dels serveis esmentats 

 



 
 

 

2. Consta a l'expedient que s'ha sol·licitat un sol pressupost, presentat per JOAQUIM 

PLA ROS amb NIF 40291429T. En aquest cas, la justificació de no requerir tres 

pressupostos queda motivada en el fet que aquest tràmit impedeix cobrir de forma 

immediata les necessitats del contracte. A més en la redacció del document tècnic 

que resumeix les partides pendents d’executar, requereix d’un coneixement previ i 

profund de l’obra i la seva execució, ja que haurà d’incloure no només totes aquelles 

partides que van quedar pendents d’executar a causa de la resolució de contracte, 

sinó també les que s’hagin pogut produir per l’exposició de la part edificada als agents 

externs durant el període d’aturada i les que, atesa la seva conveniència i/o 

oportunitat en haver-les detectat en el procés d’execució, es consideri adequat 

introduir ara. I en relació a la Direcció de les mateixes, donada la singularitat de 

l’edifici i les vicissituds que s’han produït en l’execució de l’obra fins a la data, també 

es considera més adequat que el Sr. Pla en faci la direcció fins al final. 

 

3. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient a 

l’aplicació pressupostària núm. 933 63202  Pla de Barris – centre cívic /Can 

Verdaguer del pressupost municipal vigent (RC: 220210002884). 

 

4. En data10.06.2021, s’emet informe jurídic per part del Tècnic de Gestió 

d’Administració General de la Corporació, amb nota de conformitat de la Secretària de 

la Corporació, d’acord amb l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació 

de caràcter nacional. 

 

Fonaments de dret 

 

Primer.-D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de 

serveis 

 

Segon.-Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat exigeix l’emissió d’un 

informe justificatiu, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 

corresponent. 

 

Tercer.-L’aplicació d'imputació de la despesa és la 933 63202 Pla de Barris Centre 

Cívic / Can Verdaguer del Pressupost Municipal en vigor. 

 

Quart.- De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 612 de data 25 de juny de 2019, 

del qual es va donar compte al ple de la corporació en data 27 de juny de 2019, 

l’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local 

 



 
 

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar el contracte menor de serveis per a l’elaboració d’un document 

resum amb les obres pendents de realitzar de l’Arcada de Can Verdaguer  i la direcció 

de les obres pels següents motius:  és necessària aquesta actuació per poder 

finalitzar les obres l’Arcada de Can Verdaguer no finalitzades per resolució de 

l’anterior contracte amb el contractista de els obres restant acreditat que la 

contractació d’aquesta prestació mitjançant un contracte menor de serveis no altera 

l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels llindars descrits en l’apartat primer de 

l’article 118 de la LCSP.   

 

SEGON. Contractar a JOAQUIM PLA ROS amb NIF 40291429T la prestació descrita en 

el punt anterior per un import de 6.480,76€, (5.356,00.€ + (21 % IVA) 1.124,76€). 

Segons les seves pròpies declaracions, aquest contractista té suficient capacitat i 

solvència per a l’execució del contracte. 

Aquest contracte resta subjecte a les següents condicions: Els treballs es realitzaran 

sota la supervisió de l’arquitecte tècnic municipal, que realitzarà les tasques de 

responsable del contracte en el termini de 1 setmana  per la redacció del document 

resum, la durada de la direcció l’obra serà el mateix que la durada de l’obra, que en 

cap cas serà superior a l’any.  

 

El temps que transcorri des de la presentació del document resum d’obres pendents 

d’executar per finalitzar l’obra i fins a l’inici de l’execució de les obres, no computa a 

efectes de termini durada del contracte.  

 

Condicions del servei: 

El contracte s’executarà sota la supervisió de l’arquitecta tècnic municipal, que serà la 

persona que farà el seguiment del contracte. 

La prestació relativa a la direcció de les obres resta condicionada a  l’efectiva 

adjudicació del contracte per la seva execució. 

 

El present contracte inclou l’emissió de l’informe per a la devolució de la garantia. 

Es facturarà:   -20% a l’entrega del document resum de les partides a executar 

-50%del preu del contracte, amb el 50% d’obra executada 

-30% amb la signatura de l’acta de recepció. 

 

TERCER. Autoritzar la despesa de 6.480,76€, (5.356,00.€ + (21 % IVA) 1.124,76€) 

amb destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 933 63202 

Pla de Barris Centre Cívic / Can Verdaguer del Pressupost Municipal en vigor. 

 

QUART.-Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura corresponent. 

 



 
 

 

CINQUÈ.-Notificar aquest acord al contractista i al responsable del contracte, i 

comunicar-lo a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

SISÈ.-Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 

63.4 de la Llei 9/2017. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

4.0.- Aprovació conveni contenidors recollida oli vegetal. 

 

Assumpte 

 

Conveni per l’autorització privativa del domini públic per la col·locació de dos 

contenidors d’oli vegetal. 

 

Antecedents 

 

1.- És interès de l’Ajuntament d’Anglès el foment de la recollida selectiva en el 

municipi, i concretament, la recollida selectiva de l'oli vegetal usat per evitar la 

contaminació de les aigües i de terra, així com el deteriorament dels sistemes de 

depuració, canonades i desguassos, motiu pel qual des de la Regidoria de medi 

ambient s’ha promogut l’expedient per l’autorització d’ocupació de la via pública amb 

la instal·lació de dos contenidors d’oli vegetal per a la seva recollida selectiva, mentre 

es licita el contracte de recollida selectiva. 

 

2.- L’empresa TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS TIRGI, S.L. amb NIF 

B17592122 és una empresa privada d’iniciativa social sense ànim de lucre que duu a 

terme la contractació de persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o 

afectades amb trastorns mentals de severa intensitat donar feina a persones amb 

discapacitat. 

 

3.- Aquesta iniciativa dona la possibilitat de promoure la preservació del medi ambient 

amb la recollida d’un residu que actualment no s’inclou en el servei públic municipal 

de recollida de residus, per la qual cosa es considera acreditada la circumstància que 

motivaria l’exempció de la taxa per l’ocupació de la via pública prevista en 

l’ordenança. 

 

4.- Consta a l’expedient una proposta de conveni per regular els termes de 

l’autorització, elaborada pels serveis jurídics municipals, així com un informe jurídic 

favorable emès per la Tècnica d’Administració General de data 7 de juny de 2021. 

 

Fonaments de Dret 

 

D’acord amb el 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 -TRLMRLC-, se subjecten a llicència 

l'ús comú especial d'acord amb la naturalesa dels béns, els actes d'afectació i 



 
 

 

d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals (art. 218.3), i l'ús privatiu que no 

comporta transformació ni modificació del domini públic (art. 218.4). D’acord amb 

l’article 60.1 del RPEL, aquesta autorització és competència de l’Alcaldia. 

 

L’Ordenança Fiscal número 16 del municipi d’Anglès vigent, reguladora de la taxa per 

utilització privativa o l’aprofitament especial de domini públic local preveu qye 

l’ajuntament podrà establir convenis amb els contribuents d’aquesta taxa, per tal 

d’ajustar la tarifa segons les característiques d’ocupació en cada cas. Per altra banda, 

la mateixa ordenança preveu la possibilitat d’eximir del pagament de la taxa 

determinades ocupacions, en aquests termes: Estaran exemptes del pagament 

d’aquesta taxa aquelles ocupacions de via pública derivades d’activitats que siguin 

declarades d’interès general per la Junta de Govern Local. 

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.- Autoritzar a TIRGI, S.L. l’ocupació de la via pública amb dos contenidors d’oli 

vegetal, en els termes i condicions establerts en el conveni transcrit al punt TERCER 

d’aquest acord. 

 

SEGON.- DECLARAR que l’activitat de recollida d’oli vegetal és una activitat d’interès 

general i aplicar l’exempció del pagament de la taxa de l’ocupació de la via pública 

amb els contenidors d’oli. 

 

TERCER.- APROVAR el conveni ANNEX per a l’autorització per la col·locació de dos 

contenidors de recollida d’oli vegetal a la via pública d’Anglès. 

 

QUART.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel 

desenvolupament del present acord. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS 

TIRGI, S.L. amb NIF B17592122. 

 

SISÈ.- Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local 

del Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i 

incloure'l al Portal de la transparència de la web municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEX 

 

“AUTORITZACIÓ PER LA COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA D’OLI 

VEGETAL A LA VIA PÚBLICA D’ANGLÈS 

 

Anglès, a .................... de 2021 

 

 

REUNITS 

 

D’una banda, la Sra. Àstrid Desset i Desset, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 

d’Anglès, actuant en el seu nom i representació en virtut del previst a l’article 53.1 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. 

 

De l’altra, el Sr. Esteban Vilar Lozano, major d’edat i titular del DNI ………… actuant en 

representació i en la seva condició d’administrador de l’empresa TIRGI SL C.I.F.: 

B17592122, amb seu al  c/ Ter, s/n (Pol. Industrial), segons consta acreditat en 

l’escriptura pública de ..........de data ........................................................... 

 

MANIFESTEN 

 

Que TIRGI S.L., és una empresa privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre que 

duu a terme la contractació de persones amb discapacitat física, sensorial, 

intel·lectual o afectades amb trastorns mentals de severa intensitat i ofereix serveis 

empresarials en el sector de la gestió integral de residus, serveis mediambientals i 

serveis assistencials.  

 

Que és potestat de l’Ajuntament d’Anglès, en endavant, l’Ajuntament, autoritzar l’ús 

privatiu del domini públic i fixar-ne les condicions amb l’amplitud necessària que 

requereixi aquesta autorització tenint en compte les circumstàncies que hi concorren. 

Així mateix, és interès de l’Ajuntament el foment de la recollida selectiva en el 

municipi, i concretament, la recollida selectiva de l'oli vegetal usat per evitar la 

contaminació de les aigües i de terra, així com el deteriorament dels sistemes de 

depuració, canonades i desguassos.  

 

Amb aquests antecedents, ambdues parts 

 

ACORDEN 

 

PRIMER.- Objecte 

 

L’Ajuntament d’Anglès autoritza a TIRGI S.L. la col·locació en el domini públic de dos 

contenidors específics per la recollida selectiva d’oli vegetal que realitzarà la mateixa 

empresa. Es fixen en aquest document així les condicions de l’autorització i es 

complementen les generals previstes a la normativa. 

 

SEGON.-  Recollida de l’oli vegetal  

 



 
 

 

TIRGI S.L. col·locarà un total de 2 contenidors especialment adaptats i dissenyats per 

fer la recollida segons el model descrit en l’annex 1. 

 

Els contenidors s’ubicaran a les zones a continuació especificades: 

 

- ............. 

- ........... 

 

El nombre de contenidors i la seva ubicació s’adaptaran a les necessitats que es 

detectin en el territori, podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors i si 

s’escau, modificar la seva ubicació, prèvia autorització de l’Ajuntament. 

 

TIRGI S.L.  durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta gestió de 

la recollida i assumirà les despeses que això comporti. Aquestes actuacions i 

despeses seran, com a mínim, les següents: 

 

- Instal·lar al seu càrrec els contenidors en els llocs establerts al punt anterior. 

- Portar a terme un manteniment adequat dels mateixos, pel que fa a neteja, per 

tal que tinguin un aspecte adequat, així com la neteja i manteniment de la via 

pública per incidències derivades de la instal·lació i ús dels contenidors. 

- Tenir a disposició dels usuaris i dels ciutadans un telèfon per atendre les 

queixes, els suggeriments i les incidències que es produeixin sobre la recollida 

de l’oli usat. Aquest telèfon estarà clarament visible en els contenidors. 

- Fer front a totes les despeses que generi el procés de recollida i transport de 

l’oli dipositat als contenidors.  

- Realitzar els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació quan siguin 

necessaris prèvia autorització de l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar la 

recollida de l’oli usat, tant en volum com en visibilitat, per tal de millorar la 

sensibilització de la població respecte el reciclatge). 

- Efectuar la recollida de l’oli usat amb la freqüència que sigui necessària per 

evitar desbordaments. 

 

- Dur a terme les actuacions d’urgència que siguin necessàries, en cas que un o 

més contenidors estiguin al màxim de la seva capacitat de recollida d’oli 

vegetal podent ser requerit a aquests efectes pels serveis municipals. 

 

TIRGI S.L. comunicarà trimestralment a l’Ajuntament d’Anglès, per registre, la xifra de 

litres recollits mitjançant els contenidors, per poder valorar l’impacte de l’autorització 

de l’ús del domini públic per aquesta finalitat. 

 

En qualsevol moment l’Ajuntament podrà requerir informació addicional sobre la 

periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes i/o qualsevol dada rellevant. 

 

TERCER.- Règim econòmic i taxa per l’ocupació 

 

Aquesta autorització serà gratuïta atenent a la condició de TIRGI S.L. com a empresa 

sense ànim de lucre, i a la vista així mateix del retorn mediambiental que pel municipi 

representa l’autorització pel que fa a la recollida selectiva d’aquest residu domèstic, i 

d’acord amb el previst a l’ordenança fiscal núm.16 d’Anglès. 

 



 
 

 

Totes les actuacions que preveu aquesta autorització són realitzades de forma 

gratuïta per part de TIRGI S.L., sense que hi hagi contraprestació per les mateixes a 

càrrec de l’Ajuntament. 

 

QUART.- Responsabilitat de les parts 

 

TIRGI S.L., es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament contractada 

a aquest efecte, de fer front als danys que puguin ser ocasionats a tercers, tant físics 

com materials, i tant als usuaris com al propi Ajuntament, derivats de la col·locació i 

ús dels contenidors.  

 

Aquesta assegurança estarà en vigor mentre aquesta autorització sigui vigent i 

s’haurà d’acreditar documentalment la seva renovació cada vegada que venci.  

 

CINQUÈ.-  Compliment i bon fi 

 

L’autorització no és transmissible.  

 

Durant la vigència de l’autorització i de la seva possible pròrroga i essent una 

autorització limitada i que no s’ha manifestat interès per part de cap altra entitat per 

ús del domini públic amb aquesta mateixa finalitat, no seran concedides noves 

autoritzacions amb el mateix objecte. 

 

TIRGI S.L., es compromet a utilitzar el domini públic segons la seva naturalesa i a 

retornar-lo en les mateixes condicions en què va ser entregat, assumint la reparació 

dels desperfectes que ocasioni per la manipulació dels contenidors. A aquests 

efectes, és convenient que es documenti fotogràficament l’estat del domini públic a 

l’inici de l’ocupació. 

 

TIRGI S.L.,  manifesta que té tots els permisos i llicències relatius a l’activitat que 

desenvolupa i que compleix amb totes les obligacions legals que es deriven de la 

mateixa. 

 

SISÈ.- Durada 

 

La vigència de l’autorització s’iniciarà amb l’aprovació d’aquest document amb una 

durada inicial d’un any, i serà prorrogable anualment per acord exprés de les dues 

parts per un període màxim de quatre anys. 

 

SETÈ.- Causes de resolució 

 

D’acord amb la normativa d’aplicació, l’autorització és essencialment revocable per 

raons d’interès públic quan resulti incompatible amb les condicions generals 

aprovades amb posterioritat, es produeixin danys en el domini públic, s’impedeixin la 

seva utilització per activitats de major interès públic o perjudiqui l’ús general.  

 

En qualsevol cas, de concórrer alguna d’aquestes circumstàncies, l’Ajuntament ho 

posarà en coneixement de TIRGI S.L., per si fos possible trobar una solució 

alternativa. 

 



 
 

 

La revocació no donarà dret a percebre cap tipus d’indemnització. 

 

En cas que sigui TIRGI, S.L. qui vulgui renunciar a l’autorització abans de la finalització 

del termini de vigència caldrà que ho comuniqui a l’Ajuntament als efectes oportuns 

amb un preavís d’un mes, havent de procedir a la retirada dels contenidors en el 

moment de la resolució de l’autorització. 

 

VUITÈ.- Eficàcia i jurisdicció 

 

L’eficàcia del present conveni resta condicionada a la seva aprovació per part de 

l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Anglès. 

 

Ambdues parts acorden reunir-se per solucionar amistosament les possibles 

diferències derivades de la interpretació o de l’execució d’aquest conveni. En defecte 

d’acord, seran competents els Jutjats de l’ordre contenciós administratiu de Girona. 

 

 

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni digitalment, a la data de la 

signatura electrònica. 

  

 

 

Àstrid Desset i Desset     Sr./Sra..................... 

Alcaldessa       repr. de TIRGI, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEX 1 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 
 

 

5.0.- Aprovació bases i convocatòria tècnic de projectes 

 

Assumpte 

 

Vist la proposta de bases reguladores del procés selectiu per la contractació laboral 

temporal d’un tècnic de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT 

FEDER Girona patrimoni actiu, i la creació d’una borsa de treball.  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal que obra a l’expedient, de data 14 de 

juny de 2021. 

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia.  

 

Legislació aplicable 

 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el Text Refós de la 

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per la contractació laboral 

temporal d’un tècnic de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT 

FEDER Girona patrimoni actiu, i la creació d’una borsa de treball.  Que són les 

següents: 

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
TEMPORAL D’UN TÈCNIC DE PROJECTES, SUBGRUP A2, EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ PECT FEDER GIRONA PATRIMONI ACTIU I LA CREACIÓ D'UNA BORSA.  

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, característiques i funcions de la plaça 

1.1 Objecte:  

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, mitjançant el 

procediment de concurs oposició lliure, per la contractació laboral temporal d’un 

tècnic de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT FEDER Girona 

Patrimoni Actiu. 

També es regula la creació d'una borsa de treball de la qual formaran part aquelles 

persones que, no havent obtingut plaça, hagin superat les fases del concurs oposició, 

per a la cobertura de forma temporal de places de la mateixa categoria. 

La durada d’aquest contracte és d’aproximadament 16 mesos, susceptible de 

pròrroga, vinculat a la possibilitat de pròrroga de la subvenció; servei determinat pel 

què s’efectuarà la contractació.  



 
 

 

1.2. Característiques del lloc de treball:  

Modalitat contractual: Laboral temporal, vinculat a l’obra o servei subvenció PECT 

FEDER.  

Denominació del lloc de treball: Tècnic de projectes.   

Categoria professional: assimilada al grup A, subgrup A2.  

Jornada: Complerta (37,5 hores setmanals) 

Retribucions: les bàsiques corresponents al subgrup A2 i les complementàries 

establertes a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Anglès, per aquesta 

categoria amb responsabilitats similars. 

Tenint en compte les tasques a realitzar és possible que s'hagi de treballar en 

dissabtes, diumenges o festius de 3 a 6 cops al trimestre.  

 

1.3. Funcions del lloc de treball 

 Planificació, gestió, seguiment i execució del projecte PECT/FEDER Patrimonial 

sobre la Burés 2021/23, compliment i justificació de la subvenció.  

 Coordinació i gestió del projecte de museïtzació en relació als aspectes 

administratius, econòmics i de contextualització.  

 Coordinació dels continguts museogràfics del projecte.  

 Participació en reunions en nom del projecte i de l’Ajuntament d’Anglès. 

 Posar en valor el patrimoni etnològic vinculat amb la Burés.  

 Gestió de l’espai.  

 Programació i gestió “Viu la Burés” 

 Planificació d’altres projectes del municipi 

 Desenvolupar el pla d’execució dels projectes del municipi amb un fil 

conductor.  

 Desenvolupar el pla de comunicació interna i externa dels projectes 

 Dirigir projectes, des de la planificació fins al tancament 

 Coordinar els recursos disponibles (humans i econòmics, interns i externs) 

 Coordinació amb els equips externs del MNACTEC i empresa de museografia 

 Decidir les eines i definir les metodologies que s’empraran per a la gestió del 

projecte 

 Avaluar els riscos i desenvolupar un pla de contingències 

 Monitoritzar l’execució del projecte (temps, cost, recursos i qualitat) i corregir 

desviacions 

 Supervisar la qualitat tant del resultat com dels processos 



 
 

 

 Promocionar el actius del municipi que puguin representar un atractiu turístic 

(patrimoni arquitectònic i industrial, patrimoni natural, vies verdes i 

cicloturisme, gastronomia, cultura) i relacionar-los amb el projecte. 

 Preparar informes tècnics i elaborar les propostes per millorar la gestió.  

 Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents) 

corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 

 Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de 

l’ajuntament. 

 Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que 

estigui designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un 

millor funcionament municipal en l’àmbit de les seves competències.  

 Donar suport en la tramitació dels expedients de l'àrea.  

 Realitzar tasques tècnic-administratives, inclosa la realització dels plecs de 

prescripcions tècniques per la licitació de subministraments o serveis 

relacionats amb el centre i ser-ne el responsable del contracte. Cercar, captar i 

gestionar finançament extern, ajuts i subvencions, relatiu al desenvolupament 

local.  

 Proposar, dissenyar, planificar, pressupostar i redactar projectes culturals, de 

promoció econòmica, de fires i mercats, de turisme i, d’esports, que comptin 

amb la participació del teixit socioeconòmic del municipi.  

 Proposar, impulsar i coordinar accions encaminades a la promoció del 

municipi.  

 Supervisar, controlar i gestionar les justificacions econòmiques de tots els ajuts 

que es gestionin des de l’Àrea.  

 Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan 

sigui necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i 

difusió.  

 Un cop posat en funcionament el centre d’interpretació, des de l’oficina: 

o Informar turistes 

o Informar centres educatius i altres col·lectius per visites en grup 

o Difondre l’oferta cultural  

 I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes pels seus caps o 

per la normativa legal i que s’adeqüin al seu grup i categoria legal.  

 

SEGONA. Condicions dels aspirants. 

2.1 Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les 

aspirants reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió 

Europea o d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals 

subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure 

circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat 

Constitutiu de la Comunitat Europea. 



 
 

 

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 

cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres 

de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 

subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 

circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els 

cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 

21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d’acord 

amb el que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 

públic (TRLEBEP). 

Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb 

nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís 

de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria aplicable. 

Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar 

coneixements suficients de castellà i hauran de superar les proves establertes amb 

aquesta finalitat. 

b) Haver complert setze anys d’edat. 

c) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 

mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. 

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions 

corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o 

defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de les places per a les 

quals es convoca aquest procés de selecció. 

 

e) Acreditar el nivell de suficiència C1 (Certificat de nivell C) o equivalent, de 

coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català.  

 

f) Estar en possessió del títol d’un grau en branca de coneixement arts i humanitats; o de 

ciències socials i jurídiques.  

g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B. 

h) Estar en possessió del nivell d’anglès Intermediate B2 o equivalent.  

h) No estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la Llei 53/1984, 

de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 

públiques o exercitar, abans d’incorporar-se al servei de la corporació, l’opció que 

preveu l’article 10 de l’esmentada llei. 

2.2 Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, i no 

se n’ha d’haver perdut cap en el moment de la contractació.  

 

 



 
 

 

TERCERA.- Presentació de sol·licituds 

3.1 Documentació que s’ha d’aportar  

Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una 

instància, en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i 

reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies es dirigiran a 

l’Alcaldessa Presidenta i es presentaran al Registre general d’aquest Ajuntament, o en 

la forma que estableix l’article 16.4 apartats a) i b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

Caldrà presentar instància genèrica o sol·licitud electrònica de l’Ajuntament d’Anglès, 

on hauran d’especificar que sol·liciten ser admesos en el procés selectiu per la 

contractació en règim laboral temporal d’un tècnic de projectes, acompanyat de 

l’acreditació del(s) nivel(s) requerit(s) de català i/o castellà. 

L’aspirant podrà presentar l’acreditació del(s) nivel(s) requerit(s) de català i/o 

castellà.a partir del dia de presentació de la instància de participació en el procés i 

fins al dia de la realització de la prova de coneixements de les llengües oficials 

corresponents a la fase prèvia.  

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà que els aspirants accepten les bases 

d’aquesta convocatòria i reuneixen cadascuna de les condicions exigides. 

La resta de documentació (mèrits) s’haurà de presentar estrictament durant els 

terminis que s’especifiquen en cada fase del procediment, que es troben detallats al 

llarg d’aquestes bases. La documentació presentada fora d’aquests terminis no es 

tindrà en compte i s’haurà de tornar a presentar durant el termini estipulat.  

3.2 Forma de presentació de les sol·licituds  

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment:  

Telemàticament  

A través de la web municipal www.angles.cat, anant a seu-e, clicant a Instància 

genèrica, cal tenir en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar d'un certificat 

de signatura digital. 

Presencialment: 

a. Al Registre General d’entrada del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament 

d’Anglès, situat al Carrer d’avall, 31, d’Anglès, de dilluns a divendres de 9 a 14 

hores. 

b. A qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre:  



 
 

 

 Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 

2.1 de la Llei 39/2015 (l’Administració General de l’Estat, les administracions 

de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el 

sector públic institucional). 

 A les oficines de correus.  

 A les representacions diplomàtiques 

 A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

Quan les sol·licituds no es presentin en el Registre General d’entrada (presencial o 

telemàtic) d’aquest ajuntament, sinó que es presentin presencialment en qualsevol 

dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, caldrà trametre 

un correu electrònic a l’adreça rrhh@angles.cat dins del termini establert de 

presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu, amb la indicació de les 

dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de 

presentació i les dades de contacte del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.  

3.3 Termini de presentació de sol·licituds  

Aquestes bases, una vegada aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

d’Anglès, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 

(BOP),a la pàgina web municipal i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC). 

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 20 dies naturals i començarà a 

partir de l’endemà de l'última publicació.  

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s’hagi aportat amb anterioritat 

i que estigui en poder de l’Ajuntament d’Anglès, sempre que la documentació 

aportada consti efectivament en expedients de selecció del servei de Recursos 

Humans dels darrers 2 anys. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina 

documentació es tracta i en quin procediment i data es va aportar 

En participar i presentar la seva candidatura, les persones aspirants manifesten 

l’acceptació d'aquestes bases. 

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la 

sol·licitud es consideraran com a úniques vàlides a efectes de notificacions i serà 

responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i 

la comunicació a l’Ajuntament d'Anglès de qualsevol canvi en les mateixes. 

Les persones aspirants que al·leguin discapacitat i vulguin sol·licitar adaptacions 

necessàries per al desenvolupament de les proves, ho han de fer constar a la 

sol·licitud. 

Amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants permeten que l'Ajuntament 

d'Anglès accedeixin o requereixin informació a d'altres administracions o als registres 

d'aquestes que puguin ser necessaris per completar o comprovar la informació 

necessària per prendre part en el procés selectiu. 



 
 

 

Les bases completes d’aquesta convocatòria s’exposaran al tauler d’anuncis de la 

Corporació i a la pàgina web www.angles.cat. Els restants i successius anuncis 

d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la 

Corporació i en la pàgina web www.angles.cat 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dona el seu consentiment 

exprés i autoritza al tractament de les dades de caràcter personal que són 

necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del 

procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. Les dades facilitades pels aspirants 

en la sol·licitud seran incloses en un fitxer de dades llur tractament és responsabilitat 

de l’Ajuntament d'Anglès i no seran cedides a tercers, llevat requeriment per autoritat 

competent de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. La 

finalitat d'aquest fitxer és gestionar les diferents convocatòries de selecció en què 

participen com a part integrant de la gestió de Recursos Humans de l'Ajuntament 

d'Anglès. Un cop finalitzat el procés selectiu concret seran conservades per obligació 

legal com a part del procediment administratiu i posteriorment destruïdes 

transcorregut el temps que determini la legislació. Els interessats/des poden exercir, 

en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-

se per escrit al Registre General de l'Ajuntament. 

 

QUARTA.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es 

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l'Alcaldessa, en un termini 

màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, 

nomenant els membres del tribunal i fixant la data d’inici de les proves, mitjançant 

exposició al a l'e-tauler i a la paginà web de la corporació. Així mateix, s'atorgarà un 

termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes o al·legacions de les persones 

excloses. 

El mateix òrgan acceptarà o refusarà les esmenes formulades. Si se n’accepta alguna, 

s’elaborarà una nova llista d’admesos i exclosos i se’n donarà publicitat a l’e-tauler i a 

la web de la corporació.  

Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es 

publicaran, a l’e-tauler i al web municipal. 

Les errades materials o de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a 

petició dels interessats.  

La llista d’admesos i exclosos, la composició del tribunal i les puntuacions obtingudes 

per les persones aspirants s’exposaran a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Anglès. 

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu a la Seu 

electrònica de l’Ajuntament d’Anglès tenen tots els efectes de notificació als 

interessats d’acord amb allò que s’estableix a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 



 
 

 

 

CINQUENA.-. Tribunal qualificador 

El tribunal qualificador és l’òrgan competent per efectuar la valoració dels exercicis, 

les condicions de formació, mèrits i nivell d’experiència relacionats amb la tasca a 

exercir, dels candidats que es presentin al procés de selecció.  

El tribunal qualificador es constituirà de conformitat amb el que disposa l’article 60 

del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text Refós de 

la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 

estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i 

format per un/a president/a, sis vocals i un/a secretari/ària amb la següent 

distribució: 

 President/a: Personal tècnic especialista designat per l’alcaldia. 

 Un vocal empleat públic de l’Ajuntament.  

 Un vocal tècnic en la matèria que pot ser o no personal de la mateixa entitat 

local.  

 Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta 

de la mateixa escola.  

 La secretària municipal o persona en qui delegui, que exercirà de secretària del 

Tribunal amb veu i vot.  

 

La designació nominal de membres del tribunal i de suplents es farà mitjançant la 

resolució que aprovi la llista d’admesos/es i exclosos/es, i tindrà els mateixos 

mecanismes de publicitat.  

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de 3 

membres amb veu i vot titulars o suplents, i serà necessària la presència del president 

o del secretari. També podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, un representant del 

Comitè d’Empresa. 

En el cas que es produeixi un empat en les decisions del Tribunal, el president podrà 

fer ús del vot de qualitat per desfer-lo. 

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan els concorrin les 

circumstàncies previstes a l’art. 23 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o 

alguna de les proves, els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats 

tècniques, en base a les quals col·laboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció. 

A l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 

coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 

de treball de les administracions públiques de Catalunya, el tribunal comptarà amb 

l’assessorament de personal tècnic competent en matèria de política lingüística. 



 
 

 

En el funcionament del tribunal qualificador es vetllarà pel compliment del principi 

d’independència i discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com de la resta de 

principis pels quals es regeix la selecció dels empleats/ades públics. En aquest sentit, 

la pertinença a l’òrgan de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà 

ostentar aquesta en representació o per compte de ningú. El tribunal haurà d’observar 

l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les 

qüestions tractades a les reunions que es duguin a terme. Les seves deliberacions 

seran reservades en garantia dels principis abans esmentats, i es produiran sense la 

presència de ningú que no formi part del tribunal, a excepció dels assessors/ores del 

tribunal si són requerits/ides. 

D’acord amb l’article 61 del Reglament Financer (Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les 

normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió), tant els membres del 

Tribunal com assessors externs hauran d’aportar declaració responsable sobre la 

inexistència de conflicte d’interessos.  

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 

acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes 

bases. 

La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, 

en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 

24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  

 

SISENA.- Inici del procés selectiu. 

El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que correspon fer a la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès per delegació de l’alcaldia, segons Decret núm. 

612 de 25 de juny de 2019 i que serà publicada al e-tauler de l’Ajuntament i a la web 

de la corporació. 

 

SETENA.- Desenvolupament del procés selectiu. 

El sistema de selecció és el de concurs oposició i constarà d’una fase d’oposició i una 

fase de concurs, on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.  

Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició, s'hauran 

d'identificar mitjançant la presentació del DNI o del permís de residència i treball 

originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot 

moment. La manca de presentació d'aquesta documentació comportarà l'exclusió 

automàtica de la persona participant del procés selectiu. 

Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 

compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament exclosos del 

procés selectiu, excepte en aquells casos de força major degudament acreditats i 



 
 

 

apreciats o desestimats motivadament pel tribunal. Per a les proves que consten de 

diversos exercicis o subproves, l'absència o retard en algun dels exercicis o subproves 

suposarà l'exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 

requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 

podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 

posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 

comprovades als efectes pertinents. 

El procés de selecció es desenvoluparà en les següents fases:  

A.- Fase prèvia  

Aquesta fase consistirà en la realització de les proves d’acreditació del coneixement 

de les dues llengües oficials a Catalunya per part d’aquells aspirants que no hagin 

acreditat els nivells requerits per aquesta convocatòria. Els aspirants que hagin de 

realitzar les proves de coneixement del català i/o del castellà es presentaran en la 

data i lloc establert.  

L’aspirant podrà presentar l’acreditació del seu coneixement a partir del dia de 

presentació de la instància de participació en el procés i fins al dia de la realització de 

la prova de coneixements de les llengües oficials corresponents a la fase prèvia.  

 

A.1 Prova de coneixement de la llengua Catalana:  

Aquesta prova consistirà en la realització de la prova d’acreditació del nivell de 

suficiència que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència 

per a les llengües (MECR) del consell d’Europa i s’adequa al Decret 161/2002, d’11 

de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de 

selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques 

de Catalunya.  

Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català:  

a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen 

el nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols oficials del 

Departament d’Ensenyament amb els certificats de la Junta Permanent de 

Català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a 

Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua catalana, cal presentar 

un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, expedit pel centre 

docent corresponent. 

b. Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors 

de selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta 

una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova 

esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 



 
 

 

A.2 Prova de coneixements de llengua castellana 

Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles 

aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una 

conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera 

que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant. 

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat, 

juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció, fotocòpia 

compulsada d’algun dels documents següents: 

a. Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 

l’Estat espanyol. 

b. Els que presentin un diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el 

Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre o certificació acadèmica que acrediti 

que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 

c. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 

d’idiomes. 

A.3 Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues 

són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de selecció els/les 

aspirants que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció degudament acreditats, 

no superin alguna d’aquestes dues proves. 

B. Fase d’oposició. 

La fase d’oposició constarà de tres exercicis, obligatoris i eliminatoris.  

Fase d'oposició (30 punts): La fase d’oposició consistirà en les següents proves:  

1. Prova de caràcter pràctic: consistent en la resolució d’un o diferents supòsits 

plantejats pel tribunal relacionats amb el temari annex. Aquesta prova serà valorada 

de 0 a 30 punts, essent necessari obtenir una puntuació mínima de 15 punts per 

superar-la. El tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els 

aclariments que estimi oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants 

estaran obligats/ades a explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin 

sol·licitats. La incompareixença comportarà la no superació de la prova. 

2.Prova Psicotècnica : Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els 

requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats que 

permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 

personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions. 



 
 

 

S'haurà de complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, 

a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les 

entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 

persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 

Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, quedant 

exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que no obtinguin la qualificació 

d'aptes. 

DESENA. – Fase de concurs (10 punts) 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal publicarà, a l'e-tauler i a la pàgina 

web municipal, un anunci amb la llista ordenada dels aspirants que han superat la 

fase d’oposició amb l’ordre de la puntuació obtinguda. Els aspirants que hagin superat 

la fase d’oposició hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament 

d’Anglès, d’alguna de les formes que s’especifiquen a la base 3.2 d’aquestes bases, 

la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar per ser valorats, en el 

termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 

llista ordenada dels aspirants que han superat la fase d’oposició en el tauler d’edictes 

electrònics municipal i a la web de la corporació.  

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts 

amb posterioritat a la data de finalització d’aquest termini de presentació de 

sol·licituds de participació en el procés selectiu.  

Finalitzat el termini per presentar mèrits, el tribunal revisarà la documentació 

presentada pels aspirants i seguidament valorarà els mèrits al·legats d'acord amb el 

barem que es detallarà a continuació.  

D’acord amb allò establert a l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en cas que el 

Tribunal consideri que hi manca acreditació o que no es reuneixen els requisits 

necessaris en relació a la documentació aportada, el Tribunal requerirà a l’aspirant 

perquè en el termini de 10 dies hàbils per complimentar-ho.  

La puntuació total de la fase de concurs en cap cas serà superior als 10 punts, ni 

podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. Els mèrits es valoraran 

segons el següent barem: 

1.Experiència professional, màxim 4 punts  

Per cada mes complert de serveis prestats acreditats realitzant tasques relacionades 

amb la planificació, disseny, coordinació i/o gestió de projectes museològics i/o 

museogràfics a l'administració pública, a l'empresa privada o com a autònom/a:  

 

0,15 punts per mes treballat. (amb independència del tipus de jornada), 

 



 
 

 

En cap cas es valoraran els serveis prestats com a personal eventual o en pràctiques 

realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

 

L’acreditació de l’experiència es farà:  

 

a.- En el cas de l’Administració Pública, amb el corresponent certificat de serveis 

prestats amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, el règim 

de dedicació, el període de temps, el grup i el subgrup ocupat. 

 

b.- En el cas d’empreses privades, amb l’aportació de la vida laboral i el contracte de 

treball. 

 

2.Formació professional, amb un màxim de 3 punts 

 

* Estudis, cursos i seminaris realitzats en els 10 anys anteriors al procés selectiu 

relacionats amb museografia, museologia, educació i comunicació, comunicació 

audiovisual, indústries culturals: 

 

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,05 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,10 punts. 

- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,20 punts. 

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,30 

punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,40 punts. 

 

3.Titulació acadèmica, amb un màxim de 1,5 punts.  

 

* Postgraus i/o màsters en: gestió cultural, gestió del patrimoni i educació, 

comunicació i museus, màster museologia i postgrau en educació, comunicació i 

museus, màster en museografia, es puntuaran amb 0,75 punts cadascun.  

En cas de presentar-se vàries titulacions, essent la inferior requisit necessari per a 

l'accés als estudis de la superior, només es tindrà en compte la titulació superior. 

* Estar en possessió de nivell d’anglès: 

- Upper Intermediate C1 o equivalent: 0,5 punts.  

- Advanced C2 o equivalent: 0,75 punts.  

 

 

 



 
 

 

4.Nivell de coneixements de llengua catalana, amb un màxim de 1,5 punts.  

Per estar en possessió d'un nivell de coneixements de llengua catalana superior o més 

especialitzat a l'exigit per a l'accés a la plaça, degudament acreditat amb el certificat 

oficial; 0,75 punts per nivell. 

En cas de presentar-se varis certificats acreditatius de coneixements de llengua 

catalana només es tindrà en compte el certificat de nivell més elevat. 

Puntuació total de la fase de concurs  

Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal publicarà, a la pàgina web 

municipal i a l’e-tauler, la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i 

establirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, a 

comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci. Finalitzat el termini 

d’esmenes i reclamacions, el tribunal resoldrà i farà pública la valoració definitiva de 

la fase de concurs a la pàgina web municipal. 

ONZENA. – Qualificació de les proves 

Els exercicis de la fase prèvia, seran qualificats d’apte o no apte i quedaran excloses 

del procés selectiu les persones que no obtinguin la qualificació d’apte en cadascun 

d’ells.  

El primer exercici de la fase d’oposició serà obligatori i eliminatoris i qualificats fins un 

màxim de 30 punts cadascun d'ells, essent considerats no aprovats/ades i 

exclosos/es del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un 

mínim de 15 punts en cadascun d’ells. El nombre de punts que cada membre del 

Tribunal atorgarà en l’exercici serà de 0 a 30 punts. La nota final de cada exercici serà 

el resultat de la mitjana aritmètica dels punts atorgats per cada membre del tribunal. 

El segon exercici de la fase d’oposició, prova psicotècnica, es qualificarà d’apte o no 

apte i s’eliminaran les persones que no obtinguin la qualificació d’apte. Per obtenir el 

resultat global d’apte s’haurà de superar amb la qualificació d’apte tant les proves 

aptitudinals i les de competències. La falsedat demostrada en les respostes també 

comportarà l’eliminació de l’aspirant.  

Al final de cadascun dels exercicis el Tribunal farà públiques les qualificacions 

obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per superar 

l'exercici obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran exclosos/es del 

procés selectiu. 

El resultat es farà públic al e-tauler i a la web de l’Ajuntament. 

El Tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de 

realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que 

gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempre que així 

ho hagin indicat a la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos 

selectius. 



 
 

 

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents 

processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, 

s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de 

sol·licituds i mantenir-se fins a la data de la contractació. 

No obstant això, si durant el desenvolupament dels processos selectius, el tribunal 

considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les 

aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits 

per prendre part al procés selectiu de què es tracti. 

En cas d’empat de puntuació en el resultat final del concurs oposició, s’aplicaran els 

criteris de desempat següents:  

 Es resoldrà realitzant un altre exercici pràctic ad hoc.  

 

DOTZENA.- Actuació dels /de les aspirants 

Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el 

dia i el lloc que es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin, 

llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal. 

L’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer de forma 

simultània serà el que estableixi l’ordre alfabètic del primer cognom. 

En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la seva 

personalitat. 

 

TRETZENA.- Proposta de contractació. 

Un cop acabades les qualificacions dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació 

d’aprovats per ordre de puntuació i comunicarà la proposta de contractació a 

l’Alcaldessa de la corporació per tal que efectuï les corresponents contractacions, 

sense que en cap cas es puguin proposar més aspirants que places convocades. 

 

CATORZENA.- Presentació de documentació. 

Els aspirants proposats aportaran davant la secretaria d’aquest Ajuntament, dins el 

termini de 10 dies naturals des que es faci pública la relació d’aprovats a què es 

refereix la base anterior, els documents següents: 

 Document nacional d’identitat o altra documentació acreditativa de la 

personalitat en vigor.  



 
 

 

 Documentació acreditativa de la titulació exigida i nivell d’idiomes d’anglès.  

 Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient 

disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques per 

sentència ferma, així com que no incorre en cap causa d’incapacitat o 

incompatibilitat establerta a les lleis i reglaments, no trobar-se inhabilitat per a 

l’exercici de les funcions públiques. 

 Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea o país 

amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de 

presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu país 

d’origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna 

penal que impedeixi, al seu Estat, d’accés a la funció pública. 

 Certificat mèdic oficial de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el 

normal exercici de la funció.  

 Documentació acreditativa d’estar en possessió del permís de conduir de la 

classe B.  

 Fotocòpia compulsada dels documents que es troben enumerats a la base 

tercera.  

Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presentés la 

documentació, no podria ser contractat, quedant anul·lades totes les seves 

actuacions, sens perjudici de les responsabilitats en què pogués haver incorregut per 

falsedat en la seva instància. 

 

QUINZENA .- Contracte 

Un cop exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldia emetrà el decret de 

contractació i formalitzarà el contracte de la persona proposada pel Tribunal com a 

personal laboral temporal, en la modalitat de contracte de servei determinat vinculat a 

la subvenció FEDER. El contracte tindrà un període de prova de 2 mesos, que es 

realitzarà sota la direcció del/de la cap d’àrea que es designi, i que tindrà la 

consideració de fase final del procés selectiu.  

Una vegada efectuada aquesta notificació, el/la aspirant haurà d'incorporar-se al 

servei de la Corporació en el moment en què hi sigui requerit/da, i en un termini 

màxim d'un mes des de la data de notificació. En aquest moment li serà lliurat 

contracte laboral amb la clàusula específica del període de prova. 

Finalitzat el període de prova, el/la cap d’àrea haurà d’emetre un informe sobre el 

període de prova i haurà d’indicar si l'aspirant l’ha superat. 

En cas que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, es donarà per 

finalitzat el contracte. En aquest cas, l’Alcaldessa procedirà a la contractació de 

l’aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el/la qual haurà de superar el 

corresponent període de prova. 



 
 

 

L’aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots 

els drets derivats del procés de selecció i de la subsegüent contractació com a 

personal laboral. 

Mentre no s’hagi procedit a la signatura del contracte, i iniciada l’efectiva prestació de 

serveis, l’aspirant no tindrà dret a cap percepció econòmica. 

 

SETZENA.- Normativa aplicable 

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat 

destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l’Ajuntament, li 

serà aplicable a empleat/ada laboral, la normativa vigent sobre el règim 

d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans 

d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats 

i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o 

exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de 

desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del 

Decret 214/1990. 

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i jornada, la 

persona contractada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans 

corresponents de l’Ajuntament. 

 

DISETENA.- Borsa de treball 

Aquelles persones que, no havent obtingut plaça, hagin superat les fases del concurs 

oposició, passaran a formar part de la borsa de treball per a la cobertura de forma 

temporal de places de la mateixa categoria. La regulació d'aquesta borsa estarà 

subjecte a allò estipulat a l'annex 2 d'aquestes bases. 

 

DIVUITENA.- Recursos 

Contra aquests bases, les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, els 

nomenaments/contractacions, i les resolucions que declaren no superat el període de 

prova, podran interposar-se potestativament recurs de reposició, davant del mateix 

òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació 

de la present resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós 

administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt expressament o s’hagi 

produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui 

la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci administratiu i es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós 

Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de 

notificació expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en 

que es produeixi la desestimació per silenci. 



 
 

 

Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament 

davant l’ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu. El termini per interposar aquest 

recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la 

resolució impugnada, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol 

altre recurs que s’estimi procedent. 

Contra els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors podrà interposar-se, en 

contra seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant del mateix òrgan que el va 

dictar o davant de l’Alcalde/ssa. 

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es 

puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en 

la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de 

publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple 

vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció. 

 

DINOVENA.- Legislació subsidiària 

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 

ANNEX 1 

TEMARI PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE PROJECTES DE BRIGADA, EN 

RÈGIM LABORAL TEMPORAL.  

 

Tema 1.- El pla museològic. Estructura, conceptes, desenvolupament.  

 

Tema 2.- La museografia. El llenguatge museístic. Aspectes de la museografia 

contemporània.  

 

Tema 3.- Museus i ètica professional. Codis d’ètica museística (ICOM). 

 

Tema 4.- La planificació dels projectes museístics: fases en l’elaboració d’un projecte, 

definició de continguts.  

 

Tema 5.- Tècniques i recursos del muntatge expositiu. Tendències actuals en 

museografia.  

 

Tema 6.- L’accessibilitat universal als museus i el patrimoni. Objectius, àmbits de 

desenvolupament, estratègies de millora.  

 

Tema 7.- Difusió del patrimoni artístic i patrimonial.  

 

Tema 8.- Impacte de les noves tecnologies en la concepció tradicional dels espais de 

presentació del patrimoni.  

 

Tema 9.- Els museus i les col·leccions. La documentació. Els sistemes d’informació.  



 
 

 

 

Tema 10.- Patrimoni històric, cultural, paisatgístic i etnològic d’Anglès. Estratègies per 

la seva dinamització.  

 

Tema 11.- El programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 amb pròrrogues i les 

convocatòries adreçades a l’Administració Local.  

 

Tema 12.- La RIS3 CAT. L’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya.  

 

Tema 13.- Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT). Auditoria de 

projectes amb finançament europeu.  

 

Tema 14.- El treball en xarxa i la gestió relacional en el desenvolupament de projectes 

europeus.  

 

Tema 15.- La gestió integral de projectes: PMBOK, Marc lògic i metodologies àgils.  

 

 

 

ANNEX 2. FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

Primer.- Ordre en la borsa de treball. 

Les persones que accedeixin a una borsa de treball s'ordenaran d'acord amb la 

puntuació obtinguda en les proves del procés selectiu, de major a menor nombre de 

punts. 

Segon.- Situacions en la borsa de treball. 

1.- Les persones integrants de les borses de treball estaran en alguna de les següents 

situacions: 

a.- En actiu: S'hi trobaran les persones que, estant a la borsa de treball, estiguin 

prestant serveis a l'Ajuntament a través d'un nomenament de personal interí. També 

es considerarà en servei actiu i integrant de la borsa de treball qui, amb motiu d'haver 

superat les proves de selecció per a una plaça de funcionari interí hagi obtingut 

aquesta plaça. 

b.- Disponible: S'hi trobaran aquelles persones que: 

1.- Havent accedit a una borsa de treball, estiguin a l'espera de rebre ofertes de feina. 

2.- Les persones que, estant en la borsa de treball, ocupin una plaça diferent de la de 

la borsa de treball en qüestió, de personal laboral o funcionari de l'ajuntament, 

temporal, fixa o en propietat, o incorrin en alguna altra situació que suposés estar 

declarat en excedència per incompatibilitat o en situació de serveis especials. 

3.- Les persones que anteriorment han refusat una oferta de feina que els formuli 

l'Ajuntament d'acord amb el procediment establert en aquestes bases. 



 
 

 

El personal en actiu passarà a la situació de disponible una vegada hagi estat cessat 

per alguna causa de les previstes a l'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 (causes de cessament del personal funcionari interí). 

c.- En baixa temporal: S'hi trobaran i no rebran ofertes de feina, mentre estiguin en 

aquesta situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball, les persones que, 

formant part d'una borsa de treball, estiguin en una de les següents situacions i així 

s'acrediti fefaentment: 

1.- Les persones que, no estant en actiu, es trobin en una situació de malaltia que 

suposaria la incapacitat temporal, mentre duri aquesta situació de malaltia. 

2.- Les persones que, amb motiu d'embaràs, part o adopció, estiguessin en situació de 

poder demanar la llicència per maternitat, ja sigui abans o després del part. 

3.- Les persones a les quals no hagi estat possible contactar en el moment d'emetre's 

una oferta de feina, d'acord amb el procediment que estableixen aquestes bases. 

4.- Les persones que, en el desenvolupament de les seves funcions per raó d'un 

nomenament interí, hagin estat sancionades amb suspensió de feina i sou, en els 

termes expressats en aquestes bases. 

d.- Situació de baixa definitiva: S'hi declararan i seran eliminades definitivament de la 

borsa de treball les persones que es trobin en alguna de les següents situacions: 

1.- Les persones que de forma expressa manifesten no voler participar més en 

aquesta borsa. 

2.- Les persones que accedeixin a la plantilla de l'Ajuntament a través d'un 

nomenament de personal funcionari de carrera per a la mateixa plaça que estan en la 

borsa de treball, en aquest segon cas una vegada hagin superat el període de prova 

establert en el contracte, si s'escau. 

3.- Les persones que, una vegada iniciada la relació funcionarial d'interinitat o laboral 

temporal, renunciïn voluntàriament al nomenament com a personal funcionari. 

4.- Les persones que hagin estat sancionades amb separació del servei, o 

acomiadament per causes disciplinàries, o condemnades amb la pena d'inhabilitació 

especial o absoluta, en els termes regulats en aquestes bases. 

5.- Les persones que, havent obtingut una sentència judicial ferma d'acomiadament 

nul o improcedent i, com a conseqüència d'això, disposin de l'opció de demanar la 

readmissió o bé ésser indemnitzats, optin per l'abonament de la indemnització en lloc 

de la readmissió. 

6.- Les persones que no acreditin complir amb els requisits d'accés a l'Administració 

establerts per al nomenament de personal funcionari interí. 



 
 

 

7.- Les persones que estiguin en baixa temporal per no haver estat contactades, 

d'acord amb el que disposen aquestes bases. 

8.- Les persones que hagin refusat una oferta de feina de l'Ajuntament durant tres 

vegades consecutives. 

Tercer.- Durada de la borsa de treball. 

Cada borsa de treball que s'estableixi tindrà una durada de dos anys, a comptar a 

partir de la data del decret de constitució de la borsa. Una vegada hagin passat els 

dos anys, la borsa s'extingirà i les persones que hi estiguin inscrites perdran tots els 

drets que es derivin en relació a les ofertes de feina que pugui emetre l'ajuntament. 

Quart.- Gestió de les borses de treball. 

Quan es produeixi una vacant que l'Ajuntament decideixi ocupar, i hi hagi una borsa de 

treball en vigor per a la cobertura de les places vacants, l'Ajuntament cridarà les 

persones de la borsa de treball en situació de disponibles, que tindran preferència per 

cobrir la vacant sobre la tramitació d'un procés de selecció amb aquest mateix 

objecte. 

La crida es farà entre les persones en situació de disponibles, d’acord amb l’ordre de 

qualificació, començant la persona que es trobi en la posició més alta de la borsa, per 

al seu nomenament com a funcionaris interins o per a la seva contractació en règim 

laboral temporal per cobrir vacants de la mateixa categoria de la borsa de treball. 

En el cas de persones en situació de baixa temporal, un cop finalitzada la causa que 

va motivar el pas a aquesta situació, la persona interessada ha de comunicar per 

escrit la finalització de la causa i acreditar-la fefaentment davant l'Ajuntament. Una 

vegada rebuda la notificació, l'Ajuntament declararà la persona que estigui a la borsa 

de treball en situació de disponible, llevat que li correspongui quedar en una altra 

situació. En cap cas, l'Ajuntament declararà en situació d'actiu qui estigui en situació 

de baixa temporal mentre la persona interessada no acrediti les circumstàncies 

necessàries per fer el canvi d'estat. 

Les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de la borsa de 

treball passaran de nou a situació de disponible a la borsa de treball amb la mateixa 

posició que varen obtenir en les proves selectives, un cop acabat el contracte o el 

nomenament corresponent i sempre que la borsa de treball continuï vigent. 

L'Ajuntament inclourà, dintre de les crides a les ofertes de feina, el personal que en el 

moment de la crida estigui en situació d'actiu, d'acord amb l'ordre que li correspongui 

dintre de la borsa de treball, per tal que valori si les condicions de la nova contractació 

o el nou nomenament són més avantatjoses que les que tingui actualment en el servei 

actiu. Refusar aquesta oferta de feina no tindrà efectes sobre la seva permanència en 

la borsa de treball. Aquest crida no es farà si del nou nomenament o contractació se 

superessin els períodes màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o 

nomenaments de personal funcionari interí previstos a la legislació pertinent. 

Cinquè.- Funcionament de les crides a les ofertes de feina. 



 
 

 

El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà per 

qualsevol procediment àgil que permeti deixar constància de l'emissió de l'oferta de 

feina i de la resposta de la persona que està a la borsa de treball. Així, l'oferta 

s'emetrà preferentment per correu electrònic o via telefònica, i si és per via telefònica 

es farà preferentment a través de SMS o un altre mitjà anàleg que en deixi constància 

escrita i que els mitjans tecnòlogics d'ús comú permetin. A aquest efecte, es considera 

com a vàlid per emetre la crida a l'oferta de feina el correu electrònic o el telèfon 

facilitat a la sol·licitud de participació en el procés selectiu que condueixi a la formació 

de la borsa de treball, i és responsabilitat de la persona interessada informar 

l'ajuntament d'algun canvi en les esmentades dades de contacte. En cas de trucada 

telefònica, l'empleat públic deixarà constància a l'expedient mitjançant diligència del 

contingut de la conversa. 

En el moment de fer-se l'oferta de feina, l'Ajuntament ha de facilitar, de forma 

objectiva i sense emetre opinions personals, tota la informació disponible sobre 

condicions de nomenament o contractació, salari, horaris o qualssevol altres que 

facilitin al màxim la presa de decisió a la persona interessada sobre l'acceptació o el 

refús de l'oferta. També se l'ha d'informar de la possibilitat d'al·legar alguna causa de 

pas a baixa temporal, si es donen els requisits per passar-hi. 

Una vegada contactada la persona i feta l'oferta, l'Ajuntament oferirà un termini 

màxim d'un dia per tal que la persona a qui s'ofereix la feina doni una resposta 

definitiva sobre la seva acceptació o el seu refús. 

En cas que la persona contactada refusi l'oferta de feina, es farà constar per diligència 

a l'expedient corresponent i la persona passarà a la situació que li correspongui, 

procedint-se acte seguit a contactar la persona següent de la llista. 

En el cas que, passat un dia laborable des de l'emissió del missatge d'oferta, pel mitjà 

que sigui, no es localitzés l'aspirant o no se n'hagi rebut resposta, es farà constar per 

diligència en l'expedient corresponent i es procedirà a contactar de nou. Es faran un 

màxim de tres intents, i si en tots ells l'aspirant continua il·localitzable o no respon, es 

farà constar aquest fet per diligència i la persona passarà a la situació de baixa 

temporal. Acte seguit, es posarà aquest fet en coneixement de la persona interessada, 

mitjançant la corresponent notificació, oferint-li un termini de 10 dies per tal que 

actualitzi les seves dades de contacte. En cas de no rebre's resposta en el termini 

establert, l'Ajuntament decretarà el pas de la persona a situació de baixa definitiva. 

S’entendrà com a dia laborable els dies no festius compresos de dilluns a divendres. 

Sisè.- Règim disciplinari. 

El personal integrant de les borses de treball, amb ocasió de la prestació dels serveis, 

pot incórrer en la responsabilitat disciplinària o penal que li correspongui d'acord amb 

el caràcter funcionarial o laboral de la relació d'ocupació. 

Si no és possible el compliment de la sanció, o de la seva totalitat segons s'escaigui, 

una vegada ha assolit fermesa, per haver finalitzat la prestació de serveis, la sanció es 

farà efectiva de la manera següent: 



 
 

 

a) Si la sanció és de suspensió de funcions, es declararà l'integrant de la borsa 

sancionat en baixa temporal pel temps de durada de la sanció, o en el seu cas pel 

temps que li resti per complir, des del moment en que li hauria correspost rebre una 

oferta de treball. 

Si la durada és superior a sis mesos, serà declarat de baixa definitiva en la borsa de 

treball. 

b) Si la sanció o pena és de separació del servei, acomiadament o inhabilitació 

especial, serà declarat de baixa definitiva en la borsa de treball des de la qual va ser 

seleccionat per a la prestació de serveis durant la qual incórrer en responsabilitat. 

c) Si la pena és d'inhabilitació absoluta, la baixa definitiva es declararà en totes les 

borses de treball de les que formi part la persona que hagi rebut la condemna.” 

 

SEGON.- Convocar el procés selectiu per la contractació laboral temporal d’un tècnic 

de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT FEDER Girona patrimoni 

actiu, i la creació d’una borsa de treball 

TERCER.- Sotmetre a exposició pública el present acord, mitjançant anunci al BOP de 

Girona publicant íntegrament les bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el e-

tauler de la corporació i un extracte al DOGC, atorgant un termini de vint dies naturals 

per la presentació de sol·licituds, comptats a partir de l'endemà de la darrera 

publicació.  

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.0.- Assumptes urgents. 

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urgents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

 

6.1.- Aprovació de la 3a certificació de les obres de reforma del pis del carrer 

Fàbriques, 11 

 

Assumpte 

 

Execució obres rehabilitació pis carrer Fàbriques, 11 baixos 2a. Aprovació de la 

tercera certificació d’obra. 

 

Antecedents 

 

1.- En data 28.12.2020 i mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 1050, es va adjudicar el 

contracte de les “OBRES DE RHEBILITACIÓ DE L’HABITATGE DEL CARRER FÀBRIQUES 



 
 

 

11 BAIXOS ESQUERRE D’ANGLÈS” a l’empresa REHATEC ZENIT, SL amb NIF 

B17900598, per un import de 40.950,00€, 8.599,50€ en concepte d’IVA, amb un 

import total de 49.549,50€ 

 

2.- En data 18.02.2021, la Junta de Govern Local va aprovar la primera certificació de 

l’obra, per un  import de 5.381,73€ (4.447,71€ + (934.02€ IVA)). 

 

3.- En data 08.04.2021, la Junta de Govern Local va aprovar la segona certificació de 

l’obra per un import de 12.674,90€ (10.475,12€+ (2.199,78€ IVA)) 

 

4.- En data 06.05.2021 la Junta de Govern Local va aprovar una modificació del 

contracte amb un pressupost de 15.587,92€ IVA inclòs, que amb l’aplicació de la baix 

resulta una modificació de 14.079,61€ (IVA inclòs) 

 

5.- En data  16.06.2021 i registre d’entrada E2021003770, la direcció de les obres 

va presentar la 3a certificació de l’obra, subscrita també pel contractista, per import 

de 22.058,92€ (18230,51€ + (21% IVA) 3.828,41) 

 

6.- En data 17.06.2021 l’arquitecta municipal, responsable del seguiment del 

contracte, informa favorablement l’aprovació de la  certificació núm. 3, que compta 

amb un import total de 22.058,92€. S’indica en l’informe que el total certificat fins la 

moment, representa un 63,05% del pressupost d’adjudicació. 

 

7.- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient. 

 

Fonaments de Dret 

 

Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2018, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 - , i de conformitat amb allò 

previst a la Disposició Addicional Segona de la LCSP 2017, l’òrgan per aprovar les 

certificacions com a òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació 

del Decret d’Alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 2019, que es va donar compte al 

plenari de 27 de juny del mateix any. 

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.-  Aprovar la certificació núm. 3 de les obres de Rehabilitació de l’habitatge 

del carrer Fàbriques, 11, baixos 2a, presentada per la direcció de l’obra en data 

16.06.2021 amb un import total de 22.058,92€ IVA inclòs. 

 

SEGON.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció de les obres. 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Intervenció, als 

efectes oportuns. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.2.- Aprovació contractació finestres Pompeu Fabra 

 
 

Assumpte 

 

Aprovar l’expedient de contractació de les obres de substitució de les finestres del 

CEIP Pompeu Fabra d’Anglès i convocar licitació per a l’adjudicació del contracte. 

 

Antecedents 

 

1.- Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, s’entén necessari que es 

tramiti un contracte administratiu d’execució de les obres de substitució de les 

finestres del CEIP Pompeu Fabra per dur a terme la proposta aprovada en els 

pressupostos participatius de l’any 2018, d’acord amb la justificació de l’informe de 

necessitat de data 10 de juny de 2021, el contingut del qual s’assumeix per aquest 

òrgan de contractació. 

 

2.- Vist l’Informe de l’àrea de Serveis Territorials, en el qual es detallen els aspectes 

tècnics de l’actuació esmentada recollint-se en la corresponent memòria valorada de 

juny de 2021 que ha estat elaborada pels mateixos serveis tècnics municipals i pels 

quals es regirà la licitació. 

 

3. Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323 63200 

“Millores Pompeu Fabra”, per import de 49.012,56 €, que suposa el valor estimat del 

contracte de serveis a tramitar, més l’IVA corresponent. 

 

4. Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament. 

 

5. Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 

 

Fonaments de dret 

 

Atès allò previst als articles 13, 116 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-. 

 

De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan de 

contractació competent és el ple/la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, 

segons Decret de 25 de  juny de 2019 del que es va donar comptes al ple de 

27/06/2019. 

 

Per tot  l’exposat, el Regidor delegat Jordi Pibernat Casas proposa als membres de la 

Junta de Govern local, l’adopció del següent  



 
 

 

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.-  APROVAR la memòria valorada de les obres de substitució de les finestres 

del CEIP Pompeu Fabra, redactada pels serveis tècnics municipals en data maig de 

2021, amb un pressupost d’execució per contracte de 40.506,25 euros. 

 

SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat abreujat  (article 159.6 LCSP) del contracte d’obres per a la substitució de 

les finestres del CEIP Pompeu Fabra, per import de 49.012,56 € corresponents a 

40.506,25€ + (21% IVA) 8.506,31€ 

 

TERCER.- APROVAR el plecs de clàusules administratives que, juntament amb la 

memòria valorada, regirà la contractació de l’obra expressada en l’apartat anterior. 

 

QUART.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte 

per procediment obert simplificat abreujat, donant ordre de que es publiqui el 

pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament per tal que en el termini 

de 10 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 

 

CINQUÈ.- AUTORITZAR la despesa de fins a 49.012,56 € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 323 63200 “Millores Pompeu Fabra” del Pressupost municipal vigent. 

 

SISÈ.- PUBLICAR el present acord al Perfil del contractant d’acord amb l’article 63.3 a) 

LCSP. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.3.- Servei control de plagues 

 

Assumpte  

Contracte de servei de control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat 

municipal i diverses zones del municipi d’Anglès, mitjançant procediment obert 

simplificat sumari amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 

Antecedents 

Primer.- Vist que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, es  considera necessari que es tramiti un 

contracte administratiu de servei de control integrat de plagues en locals, edificis de 

titularitat municipal i diverses zones del municipi d’Anglès, mitjançant procediment 

obert simplificat sumari amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

Segon.- Vist els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars pels quals s’ha de regir el contracte en qüestió. 



 
 

 

Tercer.- Vista la despesa pressupostària anual assignada pel següent expedient que 

es mostra a continuació: 

 

Any Aplicació  Import (IVA inclòs) 

2021 311 22799 CONTRACTE CONTROL 

PLAGUES I ALTRES 

4.356,00 EUROS 

2022 * 7.200,00 EUROS 

2023 * 2.844,00 EUROS 

 

*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 

despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les 

anualitats que correspongui. 

 

Quart.- Vist l’informe jurídic favorable emès pel Departament de Secretaria en data 14 

de juny de 2021. 

Cinquè.- Vist l’informe de fiscalització limitada favorable emès pel Departament 

d’Intervenció en data 17 de juny de 2021. 

 

Fonaments de Dret 

Primer.- Vist allò que disposen els articles 308 a 315 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic en relació al contingut, execució i resolució 

dels contractes de serveis. 

Segon.- Vist l’article 17 de la LCSP, on es diu que es consideraran contractes de 

serveis “aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 

desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una 

obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el 

servei de manera successiva i per un preu unitari”. 

Tercer.- Vist allò que disposa l’article 174.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals, pel qual es subordinen els crèdits de les despeses plurianuals per 

a cada exercici que autoritzin els respectius pressupostos.  

Quart.- D’acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, la competència com a òrgan de 

contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els 

contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el 

seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, 

la quantia de  sis milions d’euros correspon a l’alcalde. En aquest cas, pel que fa a la 

competència per adoptar el present acord recau en la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament d’Anglès, en virtut del decret d’alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 2019, 

pel qual l’Alcaldia delega a la Junta les competències com a òrgan de contractació per 

la celebració de contractes superiors a un valor de 5.001,00 € i que no superin els 

límits competencials definits en la Disposició Addicional segona de la LCSP. 

 

Resolució 

Per tot això, la Junta de Govern local adopta el següent 

 



 
 

 

ACORD 

 

PRIMER.- Tramitar la present proposta d’acord de Junta de Govern Local per la via 

d’urgència. 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant un procediment obert 

simplificat sumari amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, consistent en el servei 

de control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat municipal i diverses 

zones del municipi d’Anglès . 

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i de 

Prescripcions Tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis 

de control integrat de plagues en locals, edificis de titularitat municipal i diverses 

zones del municipi d’Anglès. El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des 

de la signatura del contracte amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys de durada.  

QUART.- Autoritzar la despesa que pressupostària que es detalla a continuació: 

Any Aplicació  Import (IVA inclòs) 

2021 311 22799 CONTRACTE CONTROL 

PLAGUES I ALTRES 

4.356,00 EUROS 

2022 * 7.200,00 EUROS 

2023 * 2.844,00 EUROS 

 

*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 

despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les 

anualitats que correspongui. 

CINQUÈ.- Procedir a l’inici del procediment de licitació del present contracte, 

mitjançant procediment obert simplificat sumari amb una pluralitat de criteris 

d’adjudicació, donant ordre que es publiqui el pertinent anunci al perfil del contractant 

d’aquest Ajuntament, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils es presentin les 

proposicions que corresponguin. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.4.- Ampliació termini execució obres enllumenat 

 

Assumpte 

 

Obres de millora de l’enllumenat públic al municipi d’Anglès – Sol·licitud pròrroga 

termini execució 

 

Antecedents 

 

1.- En data 22.09.2021, el Ple de la corporació, en sessió ordinària, va acordar  

adjudicar el contracte d’obres del Projecte executiu per a la millora de l’eficiència 



 
 

 

energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès de data gener de 2020, amb 

un pressupost de licitació de 1.038.131,87€ IVA inclòs, a favor de l’empresa ETRA 

BONAL, S.A., per un import de 571.906,84€ IVA inclòs, corresponent a un percentatge 

de baixa del 44.91000069%, el termini d’execució  establert es de 6 mesos. 

 

2.- En data 14.12.2020 se signa l’acta de comprovació de replanteig i d’inici de l’obra. 

3.- En data 8 de juny de 2021 José Manuel Díaz Linde, en representació de ETRA 

BONAL, SA amb NIF A08522955, presenta instància genèrica amb número de RE 

E2021003506, on sol·licita l’ampliació del termini d’execució les obres del projecte 

executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi 

d’Anglès per 2 mesos. 

4.- Vist l’informe presentat pel responsable del contracte de data 11/06/2021 i 

E2021003665 de la idoneitat de la petició de prórroga deles obres d'enllumenat 

public.,  

5.- Vist l’informe jurídic de data 14-06-2021, amb la conformitat de la Secretària 

municipal, emès en sentit favorable a la sol·licitud d’ampliació i en el que es conclou el 

següent: 

1. La sol·licitud de pròrroga justifica la concurrència de causes no imputables al 

contractista. 

2. Consta a l’expedient l’informe favorable emès pel responsable del contracte.  

3. La sol·licitud de pròrroga s’ha formulat en el darrer mes de contracte, per la 

qual cosa s’haurà de resoldre, com a molt tard, quinze dies després de la data 

de finalització del contracte, és a dir, abans del 30 de juny de 2021. 

4. No es considera una modificació contractual l’ampliació del termini d’execució. 

6.- Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 

Informativa del Ple de 17-06-2021. 

Fonaments de Dret 

I.- L'art. 195.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic -

LCSP 2017-, estableix que en cas de demora en l'execució es podran, segons s'indica 

en l'art. 193, imposar penalitats o resoldre el contracte, i en aquest supòsit només 

serà necessari donar audiència al contractista, i, si aquest s'hi oposa, sol·licitar el 

dictamen de Consell d'Estat o un altre òrgan consultiu, si existeix en la comunitat 

autònoma corresponent. 

No obstant això, l'art. 195.2 preveu que si el retard fos produït per motius no 

imputables al contractista, i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia 

el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació el concedirà donant-se un termini 

d’almenys, el temps perdut, llevat que el contractista en demanés un altre de menor. 

El responsable del contracte ha d'emetre un informe on es determini la causa de 

l'endarreriment i si es va produir per motius imputables al contractista. 



 
 

 

II.- De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la LCSP 2017, 

l’òrgan competent per acordar l’ampliació del termini d’execució, com a òrgan de 

contractació, és la Junta de Govern Local per delegació del Ple segons acord de data 

16.06.2020. 

 

Resolució 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Concedir al contractista ETRA BONAL, S.A l’ampliació del termini d’execució 

del contracte d’obres de millora de l’enllumenat públic d’Anglès, per un període de 2 

mesos, és a dir fins el 15 d’agost de 2021, per concórrer causes de demora no 

imputables al contractista. 

Segon.- Notificar el present acord al contractista i a la direcció d’obra. 

Tercer.- Publicar el present acord al Perfil del contractant. 

Quart.- Donar comptes del present acord al ple, com a òrgan delegant, en la propera 

sessió que se celebri. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.5.- Aprovació de la tercera certificació obres millora enllumenat públic 

 

Assumpte 

 

Execució d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic – 

Aprovació de la tercera certificació d’obra. 

 

Antecedents 

 

1.- En data 22 de setembre de 2020, es va adjudicar el contracte de les “OBRES DE 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI 

D’ANGLÈS” a l’empresa ETRA BONAL, SA  amb NIF A08522955, per un import de 

472.650,28€, 99.256,56€ en concepte d’IVA, sumant un import total de 

571.906,84€ 

 

2.- En data 2 d’octubre de 2020 es va formalitzar el contracte  entre l’Ajuntament 

d’Anglès i el contractista ETRA BONAL SA, i el 14 de desembre de 2020, es va signar 

l’acta de replanteig i inici de les obres. 

3.- La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 22 d’abril de 2021 va aprovar 

la primera certificació de l’obra, amb un import total de 11.071,57€ IVA inclòs 



 
 

 

 

4.- En data 27 de maig de 2021 el Ple va aprovar la certificació núm. 2 de les obres de 

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel 

contractista en data 05.05.2021  amb un import total de 126.652,96€ IVA inclòs. 

 

5.- En data 11 de juny de 2021 i registre d’entrada E2021003647, es presenta la 

tercera  certificació d’obra subscrita per la direcció de l’obra i el contractista, amb un 

import total de 152.070,99€ IVA inclòs. 

 

6.- En data 14 de juny de 2021 l’enginyer municipal, responsable del seguiment del 

contracte, emet un informe en el que informa favorablement, la tercera certificació  

d’obra presentada en data 11.05.2021 amb un import total de 152.070,99€ IVA 

inclòs. 

 

7.- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient. 

 

8.- Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 

Informativa del Ple de 17-06-2021. 

Fonaments de Dret 

 

Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2018, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 - , i de conformitat amb allò 

previst a la Disposició Addicional Segona de la LCSP 2017, l’òrgan per aprovar les 

certificacions com a òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació 

del Ple segons acord de data 16.06.2020. 

 

Resolució 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER.-  Aprovar la certificació núm. 3 de les obres de Millora de l’eficiència 

energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel contractista en data 

11.06.2021  amb un import total de 152.070,99€ IVA inclòs. 

 

SEGON.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció de les obres. 

 

TERCER.- Donar comptes del present acord al ple, com a òrgan delegant, en la propera 

sessió que se celebri. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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