
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 

D’OCTUBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000019  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 7 d’octubre de 2021 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:15 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

Esteve Trias Caparros, 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 Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

 

Han Excusat la seva absència:  

 - 

 

No han Excusat la seva absència:  

 - 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 18 de 16 de setembre de 

2021. 

 

2.0.- Aprovació proposta de resolució respecte del requeriment de documentació per a 

les subvencions per a casals d'estiu del municipi Anglès any 2020. (Núm. expedient.: 
X2020001738) 

 



 

3.0.- Autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós amb xip núm. 

900115000903980. (Núm. expedient.: X2021000605). 

 

4.0.- Autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós amb xip núm. 

985113001535728. (Núm. expedient.: X2021000830) 

 

5.0.- Alta registre municipal d'entitats de l'associació Amics de la Biblioteca Joaquim 

Bauxell d'Anglès. (Núm. expedient.: X2021001317) 

 

6.0.- Aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció per a la 

constitució d'una borsa d'agents de policia, amb caràcter interí, per a substitucions a 

la policia local d'Anglès. (Núm. expedient: X2021001549). 

 

7.0.- Llicència urbanística a la reforma d'un habitatge existent al carrer Empedrat, 

núm.  7. (Núm. expedient: X2020000960). 

 

8.0.- Aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció de tombes i 

adequació de l'entorn cementiri municipal d'Anglès. (Núm. expedient: X2021000811) 

 

9.0.- Devolució de la garantia definitiva PERE BOADA COMAS SL ( Núm. expedient: 

X2019000308). 

 

 

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 de la Junta de Govern Local número 18 de 16 de setembre 

de 2021 

 

Un cop llegida l’acta número 18 de 16 de setembre de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Aprovació proposta de resolució respecte del requeriment de documentació per  

a les subvencions per a casals d'estiu del municipi Anglès any 2020. (Núm.  

expedient.: X2020001738)  

 
Identificació de l’expedient  

Ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 2020. 

 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA RESOLUCIÓ RESPECTE DEL REQUERIMENT DE 

DOCUMENTACIÓ PER A LES SUBVENCIONS PER A CASALS D’ESTIU DEL MUNICIPI 

D’ANGLÈS PER L’ANY 2020  



 

 

Antecedents 

PRIMER.- En data 16 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Anglès va aprovar 

definitivament les Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès 

per l’any 2020. 

 

SEGON .- Les Bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 12 

d’agost de 2020. 

TERCER.- Previ informe de 20 de maig de 2021, fou acordat per part de la Junta de 

Govern ( a la data de 25 de maig de 2021), requerir als sol·licitats de la subvenció les 

senyores C.E.B. i Mª A.M.R., la informació que mancava per tal de ser concedida la 

subvenció. 

QUART.- Transcorregut el  termini que se’ls va atorgar per a la presentació de 

documentació, sense que cap dels sol·licitants hagi presentat la documentació 

requerida. 

 

CINQUÈ.- Vist l’informe de secretaria de 20 de maig de 2020. 

 

SISÈ.- Atès l’Acta de la Comissió Avaluadora de 17 de setembre de 2021. 

Fonaments de dret 

- Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 

2020. 

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

- 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. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 

 

RESOLUCIÓ 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent, ACORD: 



 

 

PRIMER.- Atès que ha transcorregut  el  termini de 10 dies hàbils per a la presentació 

de la documentació requerida, que cap de les sol·licitants ha presentat la 

documentació que se’ls va requerir, es desestimin les sol·licituds presentades. 

 

SEGON.- Notificar als interessants el present acord.  

TERCER.- Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, a l'àrea de 

subvencions i a la BDNS, pels efectes oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

3.0.- Autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós amb xip núm.  

900115000903980. (Núm. expedient.: X2021000605).  

 

 
Antecedents  
 

1. La Sra. J.P.M. ha sol·licitat  en data 15 d’abril de 2021 una llicència per a la tinença 

d'un gos potencialment perillós. 
 

2. Consta aportada la següent documentació: 

 
 

 Fotocòpia del DNI o passaport. 

 Certificat de penals (a fi d’acreditar que es compleix amb l’article 3.2.b) del Decret 

170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos). 

 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb 

el règim d’animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d’acreditar que es compleix 

amb l’article 3.2.c) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos). 

 Certificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a 

l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. 

 Certificat d’aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per a 

l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 

 Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 

tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 

euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació de l’animal.  

 Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança. 

 La cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip 

identificatiu. 

 



 

Fonaments de dret  

 
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona Núm. 88 – 

9 de maig de 2016. 
 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent, ACORD:  

 
 

PRIMER.- Autoritzar a la Sra. J.P.M. la llicència de tinença i conducció del gos potencialment 

perillós amb xip núm. 900115000903980, amb subjecció a les següents condicions:  
 

1. Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha d’aportar a 

l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per tal que 
pugui comprovar la seva vigència. 

2. La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva 
validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts 

a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya. 

3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts 

d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena 

no extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per 
persona. 

4. En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat. La presència d’animals 
potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els 

condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa 

de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi. 
5. Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’ev itar que els animals en surtin i 

puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents:  

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.   

b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta 

del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.  

c) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la 
boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca 

perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres 

elements.  
d) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat  amb la indicació que hi ha un gos 

d’aquest tipus.  

e) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin 
garantir aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a 

les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 
 

SEGON.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o 

pèrdua, o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència, s’ha de 
comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores, i que l'incompliment d'aquesta 

obligació és sancionable amb una multa de 100€. 

 
TERCER.-  Notificar aquest acord als interessats. 

 

 



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.0.- Autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós amb xip núm.  

985113001535728. (Núm. expedient.: X2021000830)  

 

 
Antecedents 

1. La Sra. A.M.B. ha sol·licitat  en data 13 de maig de 2021 una llicència per a la tinença 
d'un gos potencialment perillós. 

 

2. Consta aportada la següent documentació: 
 

 

 Fotocòpia del DNI o passaport. 

 En tràmit per a l’obtenció de Certificat de penals (a fi d’acreditar que es compleix amb 
l’article 3.2.b) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 

gossos considerats potencialment perillosos). 

 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb 

el règim d’animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d’acreditar que es compleix 
amb l’article 3.2.c) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 

gossos considerats potencialment perillosos). 

 Certificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a 
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 

 Certificat d’aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per a 

l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. 

 Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 

tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 
euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació de l’animal.  

 Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança. 

 La cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip 

identificatiu. 

 

Fonaments de dret  
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona Núm. 88 – 

9 de maig de 2016. 
 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent, ACORD:  
 

PRIMER.- Autoritzar a la Sra. A.M.B. la llicència de tinença i conducció del gos potencialment 

perillós amb xip núm. 985113001535728, amb subjecció a les següents condicions:  
 

6. Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha d’aportar a 
l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per tal que 

pugui comprovar la seva vigència. 



 

7. La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva 

validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts 
a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya. 

8. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts 

d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena 

no extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per 
persona. 

9. En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat. La presència d’animals 

potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els 
condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa 

de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.  
10. Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en surtin i 

puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents:  

f) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  

g) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta 

del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.  

h) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la 
boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca 

perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres 

elements.  
i) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos 

d’aquest tipus.  

j) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin 
garantir aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a 

les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 

 
SEGON.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o 

pèrdua, o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència, s’ha de 
comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores , i que l'incompliment d'aquesta 

obligació és sancionable amb una multa de 100€. 

 
TERCER.-  Notificar aquest acord als interessats. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

5.0.- Alta registre municipal d'entitats de l'associació Amics de la Biblioteca Joaquim 

Bauxell d'Anglès. (Núm. expedient.: X2021001317)  

 
Identif icació de l’expedient  

Alta al registre municipal d’entitats de l’associació Amics de la Biblioteca Joaquim Bauxell 

d’Anglès. 

 

 



 

Antecedents de fet  

 

1.- Atès que els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals 

o sectorials dels veïns només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el 

Registre Municipal d'Entitats. 

 

2.- Vist que el Registre té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats 

existents al municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una correcta 

política municipal de foment de l'associacionisme veïnal. 

 

3.- Atès que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats és independent del Registre 

General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya en què, així mateix, han de figurar 

inscrites totes elles. 

 

4.- Vist que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats el podran obtenir totes aquelles 

l'objecte de les quals sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials 

dels veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de 

pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, 

empresarials, professionals i qualsevol altre de similar. 

 

5.- Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació de 

l'expedient sobre la creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès.  

 

6.- Vist que en les dates 30 de juliol de 2021 i 11 d’agost de 2021, el Sr. Josep Casadellà i 

Turon, president de l’associació Amics de la Biblioteca Joaquim Bauxell d’Anglès amb CIF 

número G16700544, presenta la sol·licitud d’inscripció al registre municipal d’entitats de i, 

presenta la documentació oportuna, amb les dades de l’entitat següents: 

 

- President:  Josep Casadellà i Turon 

- Secretari: Jaume Pujolràs Amat 

- Tresorer: Jaume Parramon Fauchs 

- vocal: Joaquima Bosch Casas 

- vocal: Maria Noguer Tarrés 

- vocal: Pilar Font i Comas 

- vocal: Lluís Carreras i Albó 

- vocal: Rosa Puigdemont i Ribot 

 

Atès  que la documentació presentada és correcte. 

 



 

Legislació aplicable  

 

Article 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Acordar la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Anglès de 

l'entitat Amics de la Biblioteca Joaquim Bauxell d’Anglès, amb el número de registre RME-041, 

amb els següents membres: 

 

- President:  Josep Casadellà i Turon 

- Secretari: Jaume Pujolràs Amat 

- Tresorer: Jaume Parramon Fauchs 

- vocal: Joaquima Bosch Casas 

- vocal: Maria Noguer Tarrés 

- vocal: Pilar Font i Comas 

- vocal: Lluís Carreras i Albó 

- vocal: Rosa Puigdemont i Ribot 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l'entitat. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

6.0.- Aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció per a la 

constitució d'una borsa d'agents de policia, amb caràcter interí, per a substitucions a 

la policia local d'Anglès. (Núm. expedient: X2021001549).  

 

 

Antecedents de fet 

 

Vistes les bases per la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local 

d’Anglès.  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 

2021 que obra a l’expedient.  

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia de data 4 d’octubre de 2021. 



 

 

Fonaments de Dret  

- A

Els articles 31 a 37 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals 

- L

L’òrgan competent per adoptar el present acord és per delegació de l’alcaldia a 

la Junta de Govern Local en virtut del apartats g), i) i s) de l’article 21.1 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i la RLBRL- i 

53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC 

 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local, adopten el següent ACORD:  

 

PRIMER. – Aprovar les bases reguladores annexades a la present proposta, referents 

al procés selectiu per la constitució d’una borsa d’agents de policia amb caràcter interí 

per a substitucions a la policia local d’Anglès.  

 

SEGON. – Convocar les proves selectives per a la selecció de caràcter interí per 

concurs oposició per la constitució d’una borsa d’agents de policia amb caràcter interí 

per a substitucions a la policia local d’Anglès. grup C, subgrup C2.   

 

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, a l’e-tauler 

de la corporació i un extracte al DOGC, atorgant un termini de vint dies naturals per la 

presentació de sol·licituds, comptadors a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.   

 

QUART. – Comunicar la present resolució al cap de la policia local i als representants 

legals dels treballadors.  

 

ANNEX 
 
BASES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE 

POLICIA, AMB CARÀCTER INTERÍ, PER A SUBSTITUCIONS A LA POLICIA LOCAL D'ANGLÈS.   

 
Primera. -  Objecte de la convocatòria 

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a la constitució 
d’una borsa d’agents interins de la Policia local de l’Ajuntament d’Anglès per cobrir 

temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant un període de dos 

anys comptador des de la finalització del present concurs oposició d'agent interí, sempre que 
les places estiguin vacants per algunes de les circumstàncies previstes a l’art.32 del Decret 

233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat 

de les policies locals. 
TIPOLOGIA DELS LLOCS DE TREBALL A PROVEIR AMB LA BORSA D’AGENTS: 

Denominació: Agent 



 

Núm. de places: Constitució d’una borsa 

Escala: Administració Especial 
Subescala: Serveis especials 

Categoria: Policia Local 
Subgrup: C2 

Nivell: 14 

Modalitat de selecció. Concurs-oposició lliure agents interins. 
 

Segona.- Funcions del lloc de treball 

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals i la resta de legislació aplicable, en els torns i 

horaris que disposi l’Ajuntament pel millor funcionament del servei. 
 

Tercera. -  Requisits dels aspirants 

Per a poder participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, amb 
anterioritat a l’acabament del termini de presentació d’instàncies, els següents requisits: 

a) Tenir nacionalitat espanyola de conformitat amb la legislació vigent. 

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, 

d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el 
Reglaments dels cossos de policia local. 

d) Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, graduat escolar, tècnic/a 

corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació 
professional de primer grau, o un altre d’equivalent. En cas de presentar -se un títol equivalent, 

caldrà presentar-ne l'homologació, convalidació o algun altre certificat oficial d'equivalència.  

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 
normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 les dones i de 1,70 els homes. 

g) No haver estat inhabilitat/da per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, 
ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma , del servei de cap administració 

pública. 
h) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les 

funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 

administració públic. Tanmateix serà aplicable el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l’aspirant ho acreditat mitjançant el corresponent document oficial. 

i) No trobar-se comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les 

previstes en la  
 

legislació vigent sobre la matèria. 
j) Estar en possessió del permís de conduir de classe B. 

k) Posseir el certificat intermedi de coneixements de llengua catalana, certificat B. Qui no 

acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una 
prova específica en el moment del procediment que es determini. 

 

Quarta. -  Sol· licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de 

l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Les bases i la convocatòria es 
publicaran íntegrament en el Butlletí de Oficial de la província, i en extracte en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, on hi constarà el número i la data del BOP de la província en el 

qual apareixen publicades íntegrament les bases de la convocatòria. Els restants i successius 
anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler electrònic d’edictes de 

la corporació i web municipal. 



 

Els interessats/des que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar 

instància normalitzada adreçada al Sr. Alcalde de l’Ajuntament d'Anglès. 
La sol·licitud es podrà presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament d'Anglès, de dilluns a 

divendres de les 9:00 a les 14:00. també podran presentar-se en qualsevol de les formes 
previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques; si la instància no es presentés al Registre d’Entrada 

de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar la remissió de la seva còpia el mat eix dia, 
mitjançant correu electrònic a rrhh@angles.cat adjuntant el certificat de correus que ho 

acrediti, així com qualsevol altre tipus de còpia de l’entrada al registre legalment establert 

com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de les instàncies. No s’acceptarà cap 
instància que no hagi complert aquest requisit. 

No obstant això, transcorreguts 5 dies naturals des de l’últim dia per presentar la instància 

sense haver-se rebut a l’Ajuntament, aquesta no serà admesa en cap cas.  

Els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que accepten aquestes bases i 

que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data 

d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.  

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, que haurà d’estar 
degudament compulsada: 

- Fotocòpia del DNI. 

- Currículum, en què es farà constar els mèrits, perquè es puguin valorar en el concurs. 
Finalitzada la fase d’oposició s’atorgarà un termini per presentar fotocòpia de la titulació pel 

seu recompte.  

 
Cinquena. - Admissió dels aspirants.  

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’alcaldia de la Corporació dictarà 
resolució, en el termini d’un mes, i declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos. En 

l’esmentada resolució es farà públic el llistat d’aspirants admesos i exclosos, la data, hora i 

lloc de la celebració de la primera prova del procés i la composició del tribunal de selecció. 
La publicació d’aquesta resolució es farà en el tauler d’anuncis electrònic de la Corporació i la 

pagina Web (seu electrònica) de l’Ajuntament, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a 

formular esmenes i possibles reclamacions. 
Si no es presenten reclamacions es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 

admesos i exclosos sense necessitat de nova publicació; en cas que se’n produeixin, l’alcaldia 
resoldrà estimar-les o desestimar-les en el termini màxim d’un mes a la finalització del termini 

per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les 

al·legacions es consideraran desestimades. 
 

En el supòsit d’instàncies defectuoses, es requerirà a la persona interessada perquè ho 

esmeni en termini de 10 dies, quedant, si no ho fa, exclosa de la llista d’admesos i s’arxivarà 
la seva petició, amb els efectes i d’acord amb el procediment previst a la llei de procediment 

administratiu comú. 
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/da la seva exclusió, i, si s’escau, es posaran en coneixement 
de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

 

Sisena.- Tribunal qualif icador:  
El tribunal qualificador estarà integrat per nombre imparell (7) de membres, en concret les 

següents persones: 

 
President: Un membre del personal funcionari de l’Ajuntament.  



 

Vocals: 

- Un membre designat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  
- Un membre designat a proposta de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.  

- Dos tècnics o experts especialitzats en la matèria. 
- Un membre del personal funcionari de l’Ajuntament.  

- Un membre del personal funcionari de l'Ajuntament, que actuarà com a secretari.  

 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 

membres, titulars o suplents indistintament, i en tot cas serà necessària la presència del 

president i del secretari. També podrà assistir-hi, com a convidat, un representant de la junta 
de personal, amb veu però sense vot. 

 
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. 

 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 

designats conjuntament amb els titulars. 

 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 

membres, titulars o suplents indistintament, i en tot cas serà necessària la presència del 
president i del secretari. També podrà assistir-hi, com a convidat, un representant de la junta 

de personal, amb veu però sense vot. 

 
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. 

 
L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els 

articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics especialistes per a totes 

o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les 
sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva 

competència. 

 
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. 

 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per 

raó del servei, el tribunal qualificador és classifica en la categoria segona. 
 

Setena.- Inici i desenvolupament  del concurs oposició.  

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en única crida, per ordre de presentació 
d’instàncies i s’identificaran amb el corresponent document d’identitat. La no presentació 

d’un opositor a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat, determinarà 

automàticament la pèrdua dels dret a participar en aquell exercici i en els successius, i en 
conseqüència quedarà exclòs del procediment selectiu. 

El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure, el qual constarà de dues parts 
diferenciades. En la primera fase s’efectuaran les proves d’oposició, i finalitzades aquestes, es 

farà la fase de concurs. 

Només podran participar en la fase de concurs aquells aspirants que hagin superat la fase 
d’oposició. 

La data, l’hora i el lloc de realització de les proves es terminarà en el decret d’admesos i 



 

exclosos, que es publicarà en tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d'Anglès i a la pàgina 

web municipal (seu electrònica). www.angles.cat ,així com els resultats de les proves 
realitzades. Amb aquesta publicació es considerà realitzada l’oportuna notificació als 

interessats. 
 

 

7.1.-  FASE D’OPOSICIÓ:  
 

Primera prova:  Reconeixement  mèdic.  De caràcter obligatori i eliminatori 

 
Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte, quedant exclosos els aspirants declarats no 

aptes. 
 

El dia de la prova física cada aspirant ha de presentar al tribunal un certificat mèdic oficial que 

expressament acrediti:  
 

- Que reuneix les condicions necessàries per poder realitzar les proves d'aptitud física 

detallades a la convocatòria.  
- Que no reuneix cap condició d’exclusió de les detallades a l'annex 3 de les bases de la 

convocatòria. 
 

La no presentació d’aquest certificat amb el contingut abans esmentat suposarà la no 

realització de les proves físiques per a l’aspirant i per tant l’exclusió automàtica del procés 
selectiu. 

 

Segona prova. Aptitud f ísica.  De caràcter obligatori i eliminatori.  
 

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa 

i resistència de l’aspirant. 
 

Consta de les diferents proves que s’especifiquen en l’annex 2 de les bases. 
 

Per realitzar aquestes proves el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 

tècniques especialitzades en educació física. 
 

Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5 punts per poder 

ser considerat apte, d'acord amb els següents criteris: 
 

- Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts segons la taula de barems. La puntuació final de 
cada aspirant s’obtindrà dividint entre cinc la suma total de punts aconseguits en cadascuna 

de les proves.  

- Per obtenir la qualificació d’apte hauran d’aconseguir una mit jana de 5 punts com a mínim 
en el conjunt de les cinc proves.  

- Si en una de les proves l'aspirant treu una puntuació inferior a 2 punts, no farà mitjana i serà 

declarat no apte. 
 

 
 

Tercera prova. Cas pràctic.  De caràcter obligatori i eliminatori.  

Consistirà en respondre per escrit un o més supòsits pràctics plantejats pel Tribunal i 
relacionat amb les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria. La durada màxima 

s’estableix en 1 hora. 



 

 

Aquesta prova puntuarà de 0 a 30 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 15 punts per poder 
ser considerat apte. 

 
 

Quarta prova de coneixements de llengua catalana , nivell de certificat de coneixements 

intermedis de català (B), d’acord amb el Decret 161/2000, 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. El tribunal comptarà com a 

persona per assessorar l’òrgan de selecció en la valoració de les proves, un/a tècnic/a de 
normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

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

 Els 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, pel centre docent corresponent. 

 Els 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. 

 

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 estant dintre d’un dels supòsits 

d’exempció degudament acreditats, no obtinguin la qualificació d'aptes.  
 

 

7.2. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  
 

En la fase de concurs es procedirà a la valoració dels mèrits dels aspirants que hagin superat 

els exercicis de la fase d’oposició. 
 

 Presentació de mèrits  

 
Una vegada finalitzats els exercicis de la fase d’oposició, es publicarà, a la pàgina web 

municipal i al tauler d’edictes electrònic, la llista dels aspirants que els hagin superat per 
l’ordre de la puntuació obtinguda. 

 

Els aspirants que hagin superat aquests exercicis de 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 

l’apartat 3.2 d’aquestes bases) la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin 

al·legar per ser valorats, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la  
publicació per part de l’Alcaldia de la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase 

d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal , tenint en compte que quan la 
documentació no sigui presentada en el Registre General (presencial o telemàtic) d'aquest 

ajuntament, caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça  rrhh@angles.cat   dins del termini 

establert per presentar mèrits, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat 
la documentació, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte de 

l’administració on s’hagi presentat la documentació. La no comunicació complementària per 

aquest mitjà comportarà la no valoració dels mèrits de l’aspirant per raons organitzat ives, ja 



 

que un procés selectiu s’ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure 

conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de 
procediment administratiu que suposés la rebuda de la documentació transcorregut 

sobradament el termini establert a aquests efectes. A més, en el cas que s'opti per presentar 
la documentació en una of icina de correus , a part d’enviar un correu electrònic al 

Departament de Recursos Humans comunicant l’enviament de la documentació per correus, 

s’haurà de fer en sobre obert per tal que la documentació sigui datada i segellada per l’oficina 
de correus abans de ser certificada. 

 

Així mateix, els mèrits presentats fora d’aquest termini de presentació de mèrits  no seran 
valorats. Per tant, si algun aspirant presenta mèrits durant el termini de presentació de 

sol·licituds per formar part del procés selectiu, es consideraran presentats fora de termini i 
s’hauran de tornar a presentar durant aquest termini de presentació de mèrits. 

 

 
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la 

corresponent traducció jurada per poder ser valorada. 

 
El tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que clarifiqui la  

naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada. 
 

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 mèrits.  
 

La documentació s’ha de presentar, juntament amb una instància genèrica de l’Ajuntament 

d’Anglès, en mida DIN A4. En cas de presentació electrònica, la documentació haurà de ser en 
format pdf i cada document s’haurà d’adjuntar per separat. No s’acceptarà d ocumentació en 

format jpg o jpeg.  Es recomana que la mida per cada document no sigui més gran d’1 MB i 

que tots els documents adjuntats siguin clarament llegibles. 
 

Valoració de mèrits  
 

Finalitzat el termini de 10 dies naturals per presentar mèrits, el tribunal qualificador revisarà 

la documentació presentada pels aspirants i seguidament valorarà els mèrits al·legats d'acord 
amb el barem següent, tenint en compte que només es comptabilitzaran els mèrits presentats 

durant aquest termini de presentació de mèrits obtinguts fins al darrer dia de l’esmentat  

termini de presentació de mèrits:  
 

A)  Experiència professional:  (màxim 4 punts) 
A.1 Per haver exercit com agent de la Policia Local en qualsevol mena de règim 

.............................................. 0,20 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 3,00 punts. 

A.2 Per haver exercit com agent en altres cossos policials en qualsevol tipus de règim 
..................................................... 0,10 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 1 punt. 

 

Per tal d’avaluar l’experiència professional, els aspirants hauran de presentar una certificació 
de l’òrgan competent (certificació 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 i, si és possible, l’escala i subescala i les funcions desenvolupades.  

 

B) Titulacions acadèmiques:  (màxim 1 punt) 
B.1 Batxillerat superior o equivalent.......................................................... ....................0,50 punts 

B.2 Cicle formatiu de grau superior o equivalent...........................................................0,60 punts 



 

B.3 Diplomatura universitària o equivalent................................................................. ...0,75 punts 

B.4 Llicenciatura/Grau universitari o equivalent...................................................................1 punt 
 

Es valorarà únicament el nivell o titulació superior i només es puntuarà una titulació.  
 

Les titulacions acadèmiques han de ser homologades i, per tant, s’hauran d’acreditar 

documentalment mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de constar de forma 
clara i inequívoca el nom de la titulació, el centre o entitat que les ha impartit i l’any d’obtenció 

de la titulació. Si no consten totes aquestes dades, no seran tingudes en compte i no es 

valoraran.  
 

C) Formació professional:  (màxim 5 punts) 
 

C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 

realitzats amb aprofitament durant els últims deu anys, sense que pugui comptabilitzar-se el 
curs de formació bàsica ni el curs d’agents interins, fins a un màxim de 3,50 punts: 

 

- Per cursos de 15 a 25 hores, per cada un...................................................................0,15 punts  
- Per cursos de 26 a 50 hores, per cada un...................................................................0,25 punts 

- Per cursos de 51 a 100 hores, per cada un ................................................................0,40 punts  
- Per cursos de durada superior a 100 hores, per cada un...........................................0,50 punts 

 

C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament 
realitzats durant els últims deu anys, fins a un màxim de 1,50 punts:  

- Per cursos de 15 a 25 hores, per cada un...................................................................0,15 punts 

- Per cursos de 26 a 50 hores, per cada un...................................................................0,25 punts  
- Per cursos de 51 a 100 hores, per cada un ................................................................0,40 punts 

- Per cursos de durada superior a 100 hores, per cada un...........................................0,50 punts 

 
Tots els cursos s’hauran d’acreditar documentalment mitjançant un certificat o diploma oficial, 

on hi haurà de constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els 
ha impartit, que s’ha realitzat amb aprofitament i la durada lectiva en hores del curs al·legat. 

Si no consten totes aquestes dades, no seran tinguts en compte i no es valoraran.  

 
El tribunal té la potestat de no puntuar aquells cursos o títols que consideri desfasats, 

consideri que no estan realitzats en centres oficials o no s'adeqüin al contingut de la plaça.  

 
D) Coneixement de la llengua catalana: (màxim 1,33 punts) 

 
Es valoraran els nivells superiors al nivell intermedi de català (B2), d’acord amb els criteris 

emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altres 

d’equivalents: 
 

D.1 Si s’acredita el nivell de suficiència de català (C1) .................................................0,50 punts 

D.2 Si s’acredita el nivell superior de català (C2) ..........................................................1,33 punts  
 

En aquest apartat només puntuarà un nivell. 
 

E)  Recompenses  i dist incions:  (màxim 2 punts) 

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de 
forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria 

d’agent, fins a un màxim de 2 punts. 



 

 

Medalla: 0,50 punts. 
Felicitació individual. 0,15 punts. 

Felicitació col·lectiva: 0,10 punts. 
 

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de presentació de  

sol·licituds. 
La puntuació total de la fase de concurs no podrà ser, en cap cas, superior als 13,33 punts ni 

podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. 

Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal publicarà, a la pàgina web municipal, 
la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i establirà un termini de 10 dies 

naturals per  
 

presentar esmenes i/o reclamacions , a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 

l’anunci de l'esmentada llista per part de l’Alcaldia en el tauler d’edictes electrònic. 
 

Finalitzat el termini de 10 dies naturals d’esmenes i reclamacions, el tribunal farà pública la 

valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web municipal.  
 

 
 

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. 
** La prova psicotècnica es portarà a terme a mesura que es faci la crida segons les 

necessitats del servei per un nomenament i aquest accepti l’oferiment de feina.  

 
 

RECONEIXEMENT MÈDIC:  
Finalitzada la fase de concurs, prèviament a la realització del reconeixement mèdic,  el tribunal 

farà públic a la pàgina web municipal un llistat ordenat dels aspirants amb la qualificació final 

atorgada a cada un d'ells i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, 
per tal que passin a realitzar el reconeixement mèdic. 

 

Aquest exercici consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per metges col·legiats, per 
comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques 

establertes en l’Annex II I  d’aquestes bases .  
 

Durant aquest exercici també es portarà a terme la comprovació de tatuatges, que es farà de 

manera independent durant la comprovació de les causes d’exclusió mèdica. Comportarà 
l’exclusió del procés selectiu el fet de tenir tatuatges que amb la uniformitat d’estiu resultin 

visibles totalment o parcialment. La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les 



 

persones participants perquè se’ls facin fotografies a fi de posar-les a disposició del tribunal 

qualificador per a la seva avaluació. 
 

** La prova de reconeixement mèdic es portarà a terme a mesura que es faci la crida segons 
les necessitats del servei per un nomenament i aquest accepti l’oferiment de feina.  

 

 
 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:  

 
El tribunal publicarà, a la pàgina web municipal, les llistes d’aprovats per ordre de puntuació i 

elevarà a l’alcalde president de la corporació la proposta dels nomenaments com a 
funcionaris interins per la creació de la borsa de reposició, amb la condició suspensiva que 

aquells aspirants que encara no hagin  

 
passat la prova psicotècnica i de reconeixement mèdic que caldrà que prèviament l’aprovin 

abans de realitzar el nomenament.  

 
Tots els aspirants proposats hauran de presentar en el Registre general de l’Ajuntament 

d’Anglès (presencialment o de forma telemàtica), en el termini de 5 dies naturals  a comptar 
des de l’endemà de la publicació per part de l’Alcaldia de la llista d’aprovats en el tauler 

d’edictes electrònics municipal, la següent documentació: 

a. Document nacional d’identitat en vigor. 

b. Permisos de conduir especificats en la base tercera. 

c. Documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna de les titulacions que 

s’especifiquen en la base segona. 
d. Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat. 

e. Declaració jurada que acrediti el compliment dels requisits especificats en els apartats g),  

h), i) i j) de la base tercera. 

 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major,  els aspirants proposats no 

presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 

funcionaris en pràctiques o no podran formar part de la borsa de reposició d’agents i 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què 

puguin haver incorregut per falsedat. 
 

Presentada la documentació per part dels aspirants en el termini reglamentari i una vegada 

feta la comprovació que reuneixen els requisits exigits en la base segona, aquests seran 
nomenats funcionaris en pràctiques o seran inclosos en la borsa de reposició d’agents.  

 

 
Vuitena.-  Qualif icacions dels aspirants i proposta de nomenament.  

La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, a les qualificacions obtingudes en la fase 

d’oposició les obtingudes en la fase de concurs. A la vista dels resultats, el tribunal elevarà a 
l'Alcaldia una proposta de constitució de la borsa de reposició d’agents d'acord amb la 

qualificació final obtinguda. 
 

Novena.-  Llistat  d’aprovats i constitució d’una borsa de treball.  

Els candidats que hagin superat el concurs oposició constituiran una borsa de treball per 
cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant el termini de 

dos anys des de la fi del concurs oposició, sempre que les places estiguin vacants per alguna 

de les circumstàncies previstes a l’article 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel 



 

qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 

 
L’ordre de la borsa i de crida serà d’acord amb la major puntuació obtinguda en el concurs-

oposició. 
 

Si els integrants de la borsa de treball refusen una oferta feta per l’Ajuntament d'Anglès, 

passaran a l’últim lloc de borsa de treball. 
La puntuació final i la llista d’aprovats es publicarà al tauler electrònic (e-tauler) i a la pàgina 

web de l’Ajuntament www.angles.cat 

Una vegada acceptada una oferta, per procedir al seu nomenament com a funcionaris 
interins, els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la Corporació, 

prèviament al nomenament els documents acreditatius de les condicions exigides a la base 
tercera. 

 

Els que tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar documentalment 
el requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de 

l’organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i altres 

circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 

Si dins del termini esmentat, i tret de casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 

funcionaris i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la 

responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 
 

Desena.- circumstàncies del cessament, i en tot cas, període de durada de l’ int erinatge:  

- Per situacions urgents degudament motivades: el període de durada vindrà contemplat en 

l’informe de necessitat del cap i en tot cas, complint amb els límits temporals de la normativa 

aplicable.  

- Per ocupar llocs de treball en substitució del funcionariat que gaudeixi del dret de reserva de 

plaça i destinació: el període d’interinatge vindrà donat pel dret de reserva i en tot cas, el cap 

podrà proposar el cessament amb anterioritat.  

El cap de la policia si concorren circumstàncies degudament motivades sol·licitarà el 

cessament de l’agent que ha estat nomenat interí.  

 
 

Onzena.- Incidències i impugnacions.  
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que 

calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcalde, si aquests actes decideixen 

directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar 

el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, 
els interessats podran interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes 

a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé 

recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar 

a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació. 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 

per a la seva defensa. 

 



 

Contra el contingut d'aquestes bases podrà 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 
publicació de la ressenya de les bases al DOGC. Si es fa això, no podrà interposar -se recurs 

contenciós administratiu fins que el recurs de reposició sigui 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. En cas de desestimació 

expressa o per silenci, es podrà interposar davant l'òrgan jurisdiccional competent recurs 
contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar de la data de notificació 

expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent o aquell en que es produeixi 

l’acte presumpte. 
Així mateix, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per imposar aquest recurs serà de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la publicació al DOGC de la ressenya d'aquestes 

bases.  

 
Tot això, sense perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que 

s’estimi procedent. 

 
ANNEXOS: 

 
ANNEX 1.TEMARI 

 

1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. 
L’organització política i territorial de l’Estat. 

2. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament 

i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat. 
3. LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L’organització municipal. Competències dels 

ajuntaments. El personal al servei dels ens locals. 

4. LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Disposicions generals. Principis 
bàsics d’actuació. Els diferents cossos policials a l’Estat espanyol. 

5. LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d’actuació i funcions. 
Estructura i  

 

organització de la policia local. 
6. EL CODI PENAL: Concepte de delicte i de falta. De l’omissió del deure de socors. Delictes 

contra la seguretat del trànsit. Dels atemptats contra l’Autoritat, els seus agents i de la 

resistència i desobediència. 
7. LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: De les 

infraccions i sancions, de les mesures cautelars i de la responsabilitat. 
8. REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ: Normes generals dels conductors. Normes sobre 

begudes alcohòliques. 

9. REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES: Autoritzacions. Registre de vehicles. Inspeccions 
tècniques de vehicles. 

10. REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS: Classes de permisos i llicències de conduir. Edat 

per obtenir els permisos i llicències. Vigència dels permisos i llicències per conduir. 
11. LES ORDENANCES, ELS REGLAMENTS I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui 

obliguen. Control del seu compliment. Ordenances, reglaments i Bans d'Anglès. 
12. CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis 

urbans. Serveis i comunicacions. 

Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions. 
13. LLEI ORGÀNICA 4/2015 DE PROTECCIÓ DE LA DE SEGURETAT CIUTADANA. Disposicions 

generals i infraccions previstes a la Llei. 



 

14. LLEI I REGLAMENT QUE REGULEN ELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES A 

CATALUNYA. Llei 11/2009 i Decret 112/2010, d’espectacles públics i activitats recreatives a 
Catalunya. 

15. LLEI 39/2015, del procediment administratiu de les Administracions Públiques i LLEI 
40/2015, de règim jurídic del sector públic.  

 

 
ANNEX 2. PROVES FÍSIQUES   

 

• PROVA 1: SALT HORITZONTAL 
OBJECTIU 

• Mesurar la força explosiva de la musculatura del tren inferior de l’aspirant. 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 
• L’aspirant s’ha de situar dret amb els peus una mica separats i les puntes dels dits 

darrere la línia de partida. 

• Ha de prendre impuls per al salt flexionant les cames i posant els braços endarrere. 

Tot seguit, fent una ràpida extensió de les cames saltarà cap endavant. 

• En el moment de la caiguda, l’executant ha de mantenir els peus al mateix lloc on 

ha fet el 

primer contacte sense perdre l’equilibri. Pot tocar el terra amb les mans per davant dels peus, 

però mai per darrere (en aquest cas la prova serà invalidada). 

• No es pot fer un salt previ per prendre impuls. 
• Es mesurarà la longitud del salt prenent com a referència el taló més endarrerit de 

l’executant. 

• La prova es realitzarà dues vegades i s’anotarà la millor marca. 
 

TAULA DE BAREMACIÓ: 

 
 

 

SALT HORITZONTAL - Homes  SALT HORITZONTAL - Dones 

 18-28 29-38 +39   18-28 29-38 +39 

Més de 230 10    Més de 195 10   

225 a 229 9    190 a 194 9   

220 a 224 8 10   185 a 189 8 10  

215 a 219 7 9 10  180 a 184 7 9 10 

210 a 214 6 8 9  175 a 179 6 8 9 

205 a 209 5 7 8  170 a 174 5 7 8 

200 a 204 4 6 7  165 a 169 4 6 7 

195 a 199 3 5 6  160 a 164 3 5 6 

190 a 194 2 4 5  155 a 159 2 4 5 

185 a 189 1 3 4  150 a 154 1 3 4 

180 a 184 0 2 3  145 a 149 0 2 3 



 

175 a 179 0 1 2  140 a 144 0 1 2 

170 a 174 0 0 1  135 a 139 0 0 1 

165  169 0 0 0  130 a 134 0 0 0 



 

LLANÇAMENT DE PILOTA - Homes 

 18-28 29-38 +39 

Més de 990 10   

950 a 989 9   

910 a 949 8 10  

870 a 909 7 9 10 

830 a 869 6 8 9 

790 a 829 5 7 8 

750 a 789 4 6 7 

710 a 749 3 5 6 

670 a 709 2 4 5 

630 a 669 1 3 4 

590 a 629 0 2 3 

550 a 589 0 1 2 

510 a 549 0 0 1 

470 a 509 0 0 0 

 

LLANÇAMENT DE PILOTA - Dones 

 18-28 29-38 +39 

Més de 760 10   

730 a 759 9   

700 a 729 8 10  

670 a 699 7 9 10 

640 a 669 6 8 9 

610 a 639 5 7 8 

580 a 609 4 6 7 

550 a 579 3 5 6 

520 a 549 2 4 5 

490 a 519 1 3 4 

460 a 489 0 2 3 

430 a 459 0 1 2 

400 a 429 0 0 1 

370 a 399 0 0 0 

 

• PROVA 2: LLANÇAMENT PILOTA MEDICINAL 
 

OBJECTIU: 

• Mesurar la força explosiva de la musculatura del tren superior de l’aspirant. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA: 
• L’aspirant se situa darrere la línia de llançament amb els dos peus a terra, agafa la pilota amb les 

dues mans i el situa per sobre i per darrere el cap. 

• Des d’aquesta posició llançarà la pilota amb les dues mans cap endavant i tan lluny com pugui. 

• Durant la fase de llançament i fins que la pilota toqui a terra, els peus han d’estar 

permanentment en contacte amb el terra. 

• Es mesurarà la distància des de la línia de llançament fins al punt de contacte de la pilota amb el 

terra més proper a la línia de llançament. 

• La prova es realitzarà dues vegades i s’anotarà la millor marca. 

 
TAULA DE BAREMACIÓ: 

 



 

VELOCITAT 10 x 5 metres - Homes 

 18-28 29-38 +39 

Menys de 17'0'' 10   

17’5’’ a 17’1’’ 9   

18’0’’ a 17’6’’ 8 10  

18’5’’ a 18’1’’ 7 9 10 

19’0’’ a 18’6’’ 6 8 9 

19’5’’ a 19’1’’ 5 7 8 

20’0’’ a 19’6’’ 4 6 7 

20’5’’ a 20’1’’ 3 5 6 

21’0’’ a 20’6’’ 2 4 5 

21’5’’ a 21’1’’ 1 3 4 

22’0’’ a 21’6’’ 0 2 3 

22’5’’ a 22’1’’ 0 1 2 

23’0’’ a 22’6’’ 0 0 1 

23’5’’ a 23’1’’ 0 0 0 

 

VELOCITAT 10 x 5 metres - Dones 

 18-28 29-38 +39 

Menys de 19'0'' 10   

19’5’’ a 19’1’’ 9   

20’0’’ a 19’6’’ 8 10  

20’5’’ a 20’1’’ 7 9 10 

21’0’’ a 20’6’’ 6 8 9 

21’5’’ a 21’1’’ 5 7 8 

22’0’’ a 21’6’’ 4 6 7 

22’5’’ a 22’1’’ 3 5 6 

23’0’’ a 22’6’’ 2 4 5 

23’5’’ a 23’1’’ 1 3 4 

24’0’’ a 23’6’’ 0 2 3 

24’5’’ a 24’1’’ 0 1 2 

25’0’’ a 24’6’’ 0 0 1 

25’5’’ a 25’1’’ 0 0 0 

 

• PROVA 3: 10 X 5 METRES 
 

• OBJECTIU:  

• Mesurar la velocitat i l’agilitat de l'aspirant. 
 

• DESCRIPCIÓ DE LA PROVA: 

• En una superfície plana hi haurà marcades dues línies paral·leles de 5 metres de distància entre 

una i l’altra. 

• L’aspirant se situarà al darrere de la línia de sortida i a la senyal haurà de sortir a màxima 
velocitat cap a l’altra línia. Un cop traspassada aquesta línia l’aspirant tornarà cap a la línia  de 

sortida. 

• Durant tota la prova, l'aspirant ha de traspassar completament la línia amb els dos peus. 
• Cada línia caldrà traspassar-la 5 vegades, és a dir, caldrà fer 10 vegades el recorregut 

sumant una distància total de 50 metres. 

• El temps es mesurarà des del moment de la sortida fins que l’aspirant traspassi la línia de 

sortida per darrera vegada. 

• La prova es realitzarà dues vegades i s’anotarà la millor marca.  

 

TAULA DE BAREMACIÓ 



 

ABDOMINALS 1 MINUT - Homes 

 18-28 29-38 +39 

Més de 62 10   

60 a 62 9   

57 a 59 8 10  

54 a 56 7 9 10 

51 a 53 6 8 9 

48 a 50 5 7 8 

45 a 47 4 6 7 

42 a 44 3 5 6 

39 a 41 2 4 5 

36 a 38 1 3 4 

33 a 35 0 2 3 

30 a 32 0 1 2 

27 a 29 0 0 1 

24 a 26 0 0 0 

 

ABDOMINALS 1 MINUT - Dones 

 18-28 29-38 +39 

Més de 52 10   

50 a 52 9   

47 a 49 8 10  

44 a 46 7 9 10 

41 a 43 6 8 9 

38 a 40 5 7 8 

35 a 37 4 6 7 

32 a 34 3 5 6 

29 a 31 2 4 5 

26 a 28 1 3 4 

23 a 25 0 2 3 

20 a 22 0 1 2 

17 a 19 0 0 1 

14 a 16 0 0 0 

 

• PROVA 4: ABDOMINALS EN 60 SEGONS 
 

OBJECTIU: 

• Mesurar la Força-Resistència de la musculatura abdominal de l’aspirant. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA: 

• L’aspirant es col·loca estirat panxa-enlaire. Cames flexionades, les plantes dels peus tocant a 

terra i separades a l’altura del maluc. Les mans entrellaçades en el clatell i els braços oberts 

amb els colzes tocant a terra. 

• L’aspirant tindrà els peus subjectats. 

• Al senyal, l’aspirant farà una flexió del tronc fins a tocar els genolls amb els colzes i tornarà a la 

posició inicial. 

• Es comptabilitzarà cada cop que, després d’una flexió correcta, es torni a la posició  inicial amb 

l’esquena i els colzes tocant al matalàs. 

• Si en algun moment de la prova els colzes de l’aspirant no toquen a terra, aquell abdominal no 
comptarà. 

• En aquesta prova, l’aspirant només tindrà un intent. 

 
 

TAULA DE BAREM S 



 

COURSE NAVETTE - Homes 

 18-28 29-38 +39 

10,5 10   

10,0 9   

9,5 8 10  

9,0 7 9 10 

8,5 6 8 9 

8,0 5 7 8 

8,5 4 6 7 

7,5 3 5 6 

7,0 2 4 5 

6,5 1 3 4 

6,0 0 2 3 

5,5 0 1 2 

5,0 0 0 1 

4,5 0 0 0 

 

COURSE NAVETTE - Dones 

 18-28 29-38 +39 

7,5 10   

7,0 9   

6,5 8 10  

6,0 7 9 10 

5,5 6 8 9 

5,0 5 7 8 

4,5 4 6 7 

4,0 3 5 6 

3,5 2 4 5 

3,0 1 3 4 

2,5 0 2 3 

2,0 0 1 2 

1,5 0 0 1 

1,0 0 0 0 

 

• PROVA 5: COURSE NAVETTE 
 

OBJECTIU: 

• Mesurar la resistència aeròbica de l’aspirant. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA: 

 

• L’aspirant se situa darrere d'una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre 

elles 20 metres. Quan senti el senyal sonor d'inici de l'exercici, ha de córrer cap a l'altra línia, 

fins a trepitjar-la, i ha d’esperar a tornar a sentir un altre senyal sonor. 

• La línia s’ha de trepitjar abans o en el moment que se senti el senyal sonor. 

• Cada senyal sonor indica que s'ha d'iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant 

seguir el ritme, que és progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de l'exercici. 

• No es pot córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el senyal sonor. 

• L’aspirant ha de repetir constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no sigui capaç de 

trepitjar la línia en sentir el senyal sonor, moment en el qual s'acaba l'exercici. 

• Es registrarà l’últim període que l’aspirant hagi pogut completar abans que aquest abandoni o 

se’l faci abandonar per no poder seguir el ritme imposat. 

• En aquesta prova, l’aspirant només tindrà un intent. 
 

TAULA DE BAREM S 

 



 

P R O P O S T A  V A L O R A C I Ó :  

 

- Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts segons la taula de barems. La puntuació final 

de cada aspirant s’obtindrà dividint entre cinc la suma total de punts aconseguits en 

cadascuna de les proves. 

- Per obtenir la qualificació d’apte hauran d’aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim 

en el conjunt de les cinc proves. 

- Si en una de les proves l'aspirant treu una puntuació inferior a 2 punts, no farà mitjana i 

serà declarat no apte. 
 

 
ANNEX 3. QUADRE D ’EXCLUSIONS MÈDIQUES 

 

I. ANTROPOMETRIA: 
—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 

dominant i a les 25 divisions en la mà 

no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les 
mans dominant i no dominant, pel 

que fa a les dones. 

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els 
homes, i als 3 litres en les dones. 

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
—1 Aparell circulatori 

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 

independentment de la seva causa. 
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5 Insuficiència coronària. 

1.6 Pericarditis activa o residual. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 

1.8 Insuficiència venosa perifèrica. 

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

—2 Aparell respiratori 

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 

—3 Aparell genitourinari 

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi. 

—4 Aparell digestiu 

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 

4.4 Úlcera gastroduodenal. 

4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 



 

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants. 
—5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció 

policial. 
—6 Aparell locomotor 

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 

qualsevol articulació o que puguin 
disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió 

estàtica. 

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

—7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 

adequat comportament social i 

laboral. 
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental 

orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció 
de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 

7.8 Tremolor. Tics o espasmes. 

7.9 Trastorns de la son. 
—8 Glàndules endocrines 

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 

8.2 Diabetis mellitus. 
—9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 

parasitària). 
—10 Òrgans dels sentits 

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o 

del funcionalisme neuromotor. 
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 

10.3 Queratotomia radial. 

10.4 Despreniment de retina. 
10.5 Estrabisme manifest i no corregit. 

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7 Discromatòpsies. 

10.8 Glaucoma. 

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 

4.000 Hz a 45 dB. 
10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en 

comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 

vocals, etc.) que comprometin la funció 

fonatòria normal. 
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa. 

—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines 

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 



 

comprometre la funció policial. 

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l’exercici de la funció policial. 

—12 Altres 
12.1 Processos neoplàsics. 

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3 Malalties autoimmunes. 

12.4 Diàtesi al·lèrgica. 

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció 
 

 

ANNEX 4. 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. 
 
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 que una persona no reuneixi les condicions per poder obtenir un nomenament 
com a personal funcionari interí, d'acord amb l'oferta de feina per a la qual es fa la crida, no 

es procedirà a l'esmentat nomenament sense que això afecti a la persona tant en la seva 

situació de disponible com en la seva situació ordinal en la borsa de treball, per a 
nomenament com a funcionari interí, si les causes que impedeixen el nomenament fossin 

temporals.  

 



 

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 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.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

7.0.- Llicència urbanística a la reforma d'un habitatge existent al carrer Empedrat, 

núm.  7. (Núm. expedient: X2020000960).  

 
Identificació de l’expedient  

 

Llicència urbanística a la reforma d’un habitatge existent al carrer Empedrat, 7  

 

Interessat: L.F.R. (***9220**) 

Representant: A.S.B. (***2550**) 

 

Antecedents 

 

1.- En data 23.06.2021 i registre d’entrada E2021003896, A.S.B. en representació de L. 

F.R. presenta la documentació per l’obtenció de llicència urbanística per  la reforma de 

l’habitatge del carrer Empedrat, 7 segons requeriment efectuat mitjançant resolució 

d’Alcaldia 513 de 28.05.2021. La documentació presentada es relaciona a continuació:  

 

- Projecte executiu visat 

- Document acceptació de residus 

 



 

2.- En data 07.07.2021 i mitjançant resolució d’Alcaldia 696, s’acorda sol·licitar informe de 

la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona i suspendre la tramitació de 

l’expedient fins a la recepció de l’informe. 

 

3.- En data 17.09.2021 i mitjançant registre d’entrada E2021005577, es rep l’informe 

favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, amb les següents 

consideracions: 

 

L’autorització es condiciona al control arqueològic de les obres que afectin el subsòl, atesa 

l’expectativa arqueològica d’aquest àmbit. Per tal d’aconseguir una  millor integració 

d’aquesta intervenció en el conjunt històric, es fan les següents recomanacions:  

 

 Que s’elevi l’ampit del balcó de la segona planta de la façana posterior.  

 Que es desdoblin en dues fulles els tancaments de les obertures, per adquirir 
un gra més adient al nucli històric.  

 Que s’utilitzi morter de calç i pintura mineral, en cas que el morter no inclogui 
pigments, per al revestiment de façana. 

 Que s’agrupin les xemeneies i es segueixi un model tipològicament 
característic del nucli històric 

 

4. En data 22.09.2021, l'arquitecte municipal informa FAVORABLEMENT la documentació 

presentada i la concessió de la corresponent llicència municipal d’obres, sempre i quan es 

compleixin les CONDICIONS imposades per la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona. 

 

5. Consta a l'expedient l'informe jurídic favorable emès per la Tècnica d'Administració 

General en data 27.09.2021. 

 

Fonaments de Dret 

 

Decret 1/2010, de 4 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, als 

articles 13, 14, 48.3, 57.2, 59.2 i 64 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 

el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i els articles 79 a 81 del Decret 

179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals. En aquest sentit, la tramitació de l’expedient s’ajusta a la normativa urbanística 

d’aplicació. 

 

L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és la Junta de Govern Local, per 

delegació de l'Alcaldia segons el Decret de 19 de juny de 2015, i d'acord amb les 

atribucions que li confereix l'art.53.1.r 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, i l'art.21.1.q)  de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 



 

PRIMER.- CONCEDIR a A.S.B. actuant en representació de L.F.R., llicència urbanística per a 

les obres de reforma d’un habitatge ubicat al carrer Empedrat, 7, amb un pressupost 

d’execució material de 51.460,03€, segons la documentació tècnica aportada, que queda 

incorporada a la llicència urbanística com a condició material de la mateixa, l’arquitecta 

A.S.B. col·legiada núm. 66003 del COAC a qui correspon també la direcció facultativa de les 

obres i la coordinació de la seguretat, amb compliment de les condicions i recomanacions 

transcrites en els antecedents. 

 

SEGON.- INFORMAR a la persona interessada que haurà de fer efectiva la liquidació 

corresponent a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (3,75%) i la taxa de 

tramitació de l’expedient tal i com estableix l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa 

per expedició de documents administratius, que el servei de gestió tributària del Consell 

Comarcal de la Selva li enviarà en els propers dies, indicant-li la forma  i termini d’ingrés. 

(Acord Ple 05/02/2019 del Consell Comarcal de la Selva, d’acceptació de la delegació de 

l’Ajuntament d’Anglès de la gestió tributària i recaptatòria de taxes, impostos i fiances per 

llicències d’obres i activitats. Exp. Núm. 2019/249) 

 

 

 

Tramitació de la Llicència (pressupost més de 50.000€)  484,55 € 

ICIO ( 3.75% pressupost) 1.929,75 € 

TOTAL 2.414,30 € 

 

 

TERCER.- La llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de 

tercer, i per un termini d'un any per iniciar les obres, i de tres anys per al seu acabament. Es 

podrà concedir pròrroga dels esmentats terminis de la llicència, tant del termini de 

començament com del termini de finalització de les obres, per la meitat del termini de què 

es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l’interessat formulada abans de la conclusió dels 

terminis determinats, sempre que la llicència sigui conforme amb l’ordenació urbanística 

vigent en el moment de la concessió de la pròrroga. 

 

QUART.- INFORMAR que abans de començar les obres, s’ha de presentar la següent 

documentació: 

 Document d’inici de les obres, signat pel tècnic competent 

 Nomenament del contractista amb la corresponent declaració d’estar donat 
d’alta a l’IAE. 

 En cas que l’obra requereixi ocupació de la via pública caldrà que es disposi de 
la preceptiva autorització. 

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, juntament amb l’informe  

emès per patrimoni. 

 

SISÈ.- COMUNICAR al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva el 

present acord, perquè procedeixi  a la liquidació de les taxes i impostos que correspongui.  

 



 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

8.0.- Aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció de tombes i  

adequació de l'entorn cementiri municipal d'Anglès. (Núm. expedient: 

X2021000811).  

Antecedents 

1.- El Projecte executiu per a la construcció de tombes i adequació de l’entorn 

cementiri municipal d’Anglès va ser aprovat inicialment per acord de Junta de 
Govern Local de 20 de maig de 2021. 

2.- L’edicte d’informació pública va sortir publicat al BOP Girona núm. 106 de data  

03.06.2021, també el mateix dia es va publicar en el tauler d’edictes de 

l’Ajuntament, i en el diari El Punt Avui. Tant l’edicte com el projecte han estat 

exposats al públic pel termini de 30 dies i durant aquest període no s’ha presentat 
cap al·legació. 

3.- Vist l’informe favorable emès per la Secretaria de Salut pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya de data 21 de juny de 2021, amb la 

següent consideració: prèviament a la primera inhumació en noves construccions 

funeràries, els serveis competents de l’ajuntament corresponent han de comprovar 

que aquestes construccions s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o 

autoritzat i compleixen les condicions higiènico-sanitàires previstes en aquest 
Reglament. 

4.- Vist l’informe emès pel Departament de Carreteres rebut en data 30 de 

setembre de 2021 en sentit favorable i amb la següent consideració:  L’emissió 

d’aquest informe no comporta l’autorització per aquesta actuació. Prèviament a la 

seva  

execució la persona interessada ha de sol·licitar i obtenir la corresponent 

autorització per part d’aquest Servei Territorial, aportant la documentació 
demanada i fent referència a l’expedient previ CAG 20210478. 

Fonaments de dret 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local  

d’acord amb l’establert a l’article 38 ROAS i al 53.1.p) TRLMRLC com a òrgan de 

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i segons 

el Decret  de delegacions de data 2 d’agost de 2021 i del qual es va donar compte 
al Plenari en sessió extraordinària de 17.08.2021 



 

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent  ACORD: 

PRIMER- Aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària del Projecte 

bàsic i executiu “Construcció de tombes i adequació d’una zona per a tombes al 

Cementiri” d’iniciativa municipal, redactat per l’arquitecte tècnic Javier Lamata del 

Valle, el qual compta amb un pressupost d’execució per contracte de 72.671,95€ 

IVA inclòs. 

SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya , tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al 
seu lloc web. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.0.- Devolució de la garantia definitiva PERE BOADA COMAS SL. ( Núm. 

expedient: X2019000308).  

 

Antecedents 

 
1.- En data 05.04.2018 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de la redacció 
de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer Fabriques núm. 5-19 i 

8-18 d'Angles a l'empresa PERE BOADA COMAS, SL amb NIF: B17320268, per ser l'oferta 

econòmicament mes avantatjosa, pel preu de 350.000,00 €, mes 73.500,00 € en 
concepte d'IVA, fent un total de 423.500,00 €.  

 
2.- EL contractista de les obres va dipositar una la garantia definitiva, mitjançant Aval 

bancari del BBVA per import de 17.500€. 
 

3.- El termini de garantia fixat en el contracte és de 1 any. 
 

4.- En data 20.02.2020 es formalitzar la recepció de les obres. 

 
5.- En data 27.09.2021, el director de les obres Angel M. Pomar Martin, emet informe 

sobre l’estat de les obres, a instància de l’Ajuntament i previ a la devolució de la garantia. 

En dit informe, es cita les següents ACTUACIONS A REALITZAR: 
 

Atenent a les descripcions realitzades a l’apartat anterior i pel que fa als acabats  
de pintura, caldrà instar al contractista de l’obra realitzar un repàs dels  

desperfectes detectats, excepte les patologies detectades a la façana principal  

de l’edifici nº 13.  
 

Respecte de les possibles filtracions per la claraboia de l’escala nº 15 i de les  



 

possibles filtracions que afectarien a l’habitatge 2on 1ª de la mateixa escala,  

caldria fer un repàs de les diferents entregues entre els paraments verticals de la  
claraboia i de la mitgera de l’edifici 17, amb la coberta de teula de l’edifici 15. No  

obstant, aquest estiu ha hagut episodis de pluja importants i no es té constància  
de noves queixes. 

 

6.- Vist informe emès per la Tècnica d’Administració General dels Serveis Territorials, sobre 
la devolució de la garantia definitiva d’un contracte d’orbes (ARRU), en data 27.09.2021, 

en qual es conclou: 

“Conclusió  

Vist que l’informe de la direcció d’obra identifica defectes  a esmenar per part del 

contractista, s’escau donar-n’hi trasllat pel seu compliment, de forma prèvia a fer la 

devolució de la garantia del contracte. 

Notificar l’acord al Director de les obres als efectes que dicti les oportunes instruccions al 

contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint-li un termini per això 

durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre 

cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

Per altra banda, en relació a la devolució parcial de la garantia proposada per la Direcció, 

cal dir que els plecs de clàusules administratives que regeixen el contracte no contemplen 

la possibilitat de fer una devolució parcial, per la qual cosa no és procedent i caldrà 

esmenar els defectes i fer la devolució de tot l’import posteriorment.”  

Fonaments de Dret  

Els articles 102 i 235.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. 
 

L’òrgan competent per  resoldre el present procediment és la Junta de Govern Local per 

delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret d’Alcaldia 814 de 2 d'agost de 2021del qual es 
va donar compte al ple en sessió extraordinària de data 17 d'agost de 2021.  

 
Resolució 
 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local, adopten el següent ACORD: 

 
PRIMER.- Donar trasllat al contractista de l’informe emès pel director de l’obra, per tal que 

procedeixi a esmenar els defectes citats, previ a la devolució de la garantia definitiva 

dipositada. Els treballs s’hauran de realitzar sota la supervisió del director  de l’obra. 
 

SEGON.- Notificar la present resolució al contractista. 

 
TERCER.- Notificar al director de les obres la present resolució, als efectes que dicti les 

oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint -
li un termini per això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 

sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.  
 

 



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

10.0.- Assumptes urgents.  

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de la proposta 

urgent, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

10.1.- Aprovació expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat 

abreujat en el subministrament de carburant amb destinació a la flota de vehicles 

de l 'Ajuntament d'Anglès. ( Núm. expedient.: X2021001400)  

 

 

Assumpte  

 

Contracte de subministrament de carburant amb destinació a la flota de vehicles de 

l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un 

únic criteri 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 subministrament de carburant amb destinació als 

vehicles i calderes dels edificis municipals d’Anglès, mitjançant procediment obert 

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 

132 22103 – COMBUSTIBLE VEHICLE PM 

929 22103 – COMBUSTIBLE DUMPER I VEHICLE SERVEIS 
897,36 € 

635,54 € 

 

2022 

 

1* 
 

7.664,49 € 

 

(1) 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 

06 d’octubre de 2021. 

 

Cinquè.- Vist l’informe de fiscalització limitada favorable emès pel Departament 

d’Intervenció. 

  

 

 

 

Fonaments de Dret 

 

Primer.- Vist allò que disposen els articles 298 a 307 del LCSP 9/2017 de 8 de 

novembre de contractes del sector públic en relació al contingut, execució, 

compliment i resolució dels contractes de subministraments. 

 

Segon.- Vist l’article 16.3 lletra a) de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, on es diu que es consideraran contractes de 

subministrament “aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de 

béns de forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi 

amb exactitud a el temps de celebrar el contracte, per estar subordinats els 

lliuraments a les necessitats de l'adquirent ”. 

 

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 per acordar el 

desistiment correspon a l'òrgan de contractació. 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, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Tramitar la present proposta d’acord de Junta de Govern Local. 

 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant un procediment obert 

simplificat abreujat, amb un únic criteri d’adjudicació consistent en el 

subministrament de carburant amb destinació a la flota de vehicles de l’Ajuntament 

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 

subministrament de carburant amb destinació a la flota de vehicles de l’Ajuntament 

d’Anglès. El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des de la signatura del 

contracte amb possibilitat de dues pròrrogues anuals. El pressupost base de 

licitació és de 7.601,15 €, més l’IVA al 21% (1.596,24 €), essent un total de 

9.197,39 €. 

 

QUART.- Autoritzar la despesa que pressupostària que es detalla a continuació: 

 

 

 

Any Aplicació Import (IVA inclòs)  

2021 132 22103 – COMBUSTIBLE VEHICLE PM  

897,36 € 
929 22103 – COMBUSTIBLE DUMPER I VEHICLE 

SERVEIS 
635,54 € 

2022 * 

 

7.664,49 € 

 

 

(*) 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 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  

 

 

 

L’alcalde 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 el president 

amb mi. 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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