
 

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

21 D’OCTUBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000020  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 21 d’octubre de 2021 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:20 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 19 de 7 d’octubre de 

2021. 

 

2.0.- Adjudicació per subhasta de tres béns patrimonials. (Núm. Exp. 

X2020000991) 

 

3.0.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 12, de la Plataforma1, Sector 

Nord. (Núm. expedient.: X2021001486) 

 

4.0.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 106, 2n de la Plataforma A, 

Sector Nord. (Núm. expedient.: X2021001487) 



 

5.0.- Aprovació inicial del Projecte executiu de les actuacions necessàries per a 

evitar filtracions al pavelló i zones comunes del complex esportiu municipal 

d'Anglès (FASE 1). (Núm. Exp. X2021001710) 

 

6.0.- Modificació del contracte de serveis de direcció i coordinació de seguretat i 

salut de les obres de millora de l'enllumenat públic. (Núm. Exp. X2020000678) 

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 

7.1.- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 

l'atorgament d'ajuts als comerços locals del municipi d'Anglès pel cessament 

ocasionat perl covid-19. (Núm. expedient.: X2021001536) 

 

7.2.- Autorització de la llicència de tinença i conducció del gos potencialment 

perillòs amb xip núm. 900115000903980. (Núm. expedient.: X2021000605) 

 

7.3.- Aprovació de les Bases reguladores del concurs oposició per cobrir una plaça 

d'arquitecte/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament d'Anglès i la creació d'una borsa. 

(Núm. expedient.: X2021001011) 
 

7.4.- Adjudicació del contracte d'obres de substitució de la coberta de la Nau 3 

Burés. (Núm. Expedient: X2021001180) 

 

 

 

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 19 de 7 d ’octubre de 

2021 

 

Un cop llegida l’acta número 19 de 7 d’octubre de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Adjudicació per subhasta de tres béns patrimonials . (Núm. Expedient.  

X2020000991)  

 

Antecedents 

Vist l’expedient que es tramita per a l'alienació de tres immobles de propietat 

municipal de naturalesa patrimonial, amb referència cadastral 

0853906DG7405S0004DQ (Lot 1), 0853906DG7405S0005FW (lot 2) i 
0853906DG7405S0006GE (lot 3). 



De conformitat amb la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 

Contractació, en la sessió del dia 6 d’octubre de 2021, resultant que l'oferta 
econòmicament més avantatjosa per cada un dels lots és la presentada per : 

 Preu de licitació M.T.S.F. X.B.B. 

Lot 1 3.800€ 3.810€ - 

Lot 2 3.800€ - 4.000€ 

Lot 3 3.000€ - 4.000€ 

Els licitadors han presentat la documentació requerida d'acord amb allò establert al 

plec de clàusules administratives que regeix l'alienació. 

Fonaments de Dret 

L’òrgan competent per adoptar la present resolució és la Junta de Govern Local en 

virtut de la competència delegada per l’Alcaldia, segons Decret de delegacions de 2 
d’agost de 2021. 

Resolució 

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

ACORD: 

 

PRIMER.- Adjudicar a la Sra. M.T.S.F. l'immoble de propietat municipal de 

naturalesa patrimonial, amb referència cadastral 0853906DG7405S0004DQ (Lot 

1 – aparcament número 3), per import de 3.810€ més IVA.  

SEGON.- Adjudicar al Sr. X.B.B. l'immoble de propietat municipal de naturalesa 

patrimonial, amb referència cadastral 0853906DG7405S0005FW (lot 2 – 

aparcament número 4) per import de 4.000€ més IVA, i 

0853906DG7405S0006GE (lot 3 – aparcament número 5), per import de 4.000€ 
més IVA.   

TERCER.- Notificar la present Resolució als adjudicataris, indicant-los que: 

- L’Ajuntament es posarà en contacte amb ells per indicar-los el dia i hora per 

a la signatura de l’escriptura pública davant notari, que es farà en un termini 

màxim de 2 mesos a comptar de la data de notificació del present acord. 

- Caldrà abonar el preu d’adjudicació en la seva totalitat abans de la signatura 

de l’escriptura pública de compravenda, davant del notari que designi 
l’Ajuntament. 

QUART.- Publicar l'adjudicació al Perfil del Contractant. 

CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde d'aquest Ajuntament per subscriure els documents 
necessaris per a la formalització del present contracte. 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 



3.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 12, de la Plataforma1, Sector 

Nord. (Núm. expedient.: X2021001486) 

 

Antecedents de fet:  

 

Vist l'escrit de data 13 d’Abril de 2021 amb registre d’entrada número 

E2021005346, on la Sra. I.M.P. amb DNI número ***4268** i domicili al c/ 

Roques Altes nº16 3r 2n CP: 17007 de Girona , manifesta que juntament amb el 

seu germà el Sr. I.M.P. amb DNI ***5326**, son hereus del seu pare difunt I.M.P.  i 

sol·liciten el canvi de nom del títol de dret funerari d’us del nínxol número 12,  de la 

Plataforma 1, Sector Nord. 

 

Fonaments de dret  

 

Primer.- Reglament del cementiri  municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP  

numero 21,  data 30 de gener del 2008. 

 

Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 

virtut del decret de delegació de l’Alcaldia a la Junta de govern núm. 814 de 2 

d’agost de 2021, ratificat pel Ple el 24 d’agost de 2021 
 

Resolució 
 

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

ACORD: 

Primer.- Acceptar la voluntat de la interessada i concedir el canvi de titular d’ús del 

nínxol número 12,  de la Plataforma 1, Sector Nord, a favor de la  Sra. I.M.P.  amb 

DNI número ***4268** i el Sr. I.M.P. amb DNI ***5326**. 

 

Segon.- Aprovar la liquidació del nínxol de la taxa següent: 

 

Epígraf 4, apartat  

1r  --  concessió títol funerari..........................................................................41,50€ 

2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€ 

                                                                                                              ________ 

Total liquidació................................................................................................ 71,50€ 

          

 

I que haurà de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el 

justificant als serveis de secretaria, per a l'obtenció del nou títol.  
 

 

TERMINIS D'INGRÉS 

 

Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre 

 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest 

no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent 

 



b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  

des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, 

si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent, passats els terminis 

assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu. 

 

 FORMA DE PAGAMENT 

 

Transferència bancària al compte de l’Ajuntament d’Anglès que es relaciona a 

continuació: 

      

  

 BBVA   ES79 0182 5595 4402 0017 0071  

  
 

Tercer.- Domiciliar l'import del rebut anual de la quota tributària de conservació i 

manteniment  al servei de recaptació del Consell Comarcal a nom de la interessada 

I.M.P. i I.M.P. com a titulars del dret d’ús del nínxol número 12,  de la Plataforma 1, 

Sector Nord, amb el número de compte bancari “QUE PERTOQUI” 

 

Quart.- Notificar el present acord als interessats i comunicar al departament de  

gestió tributària del Consell Comarcal perquè efectuïn el canvi de titular i la seva 

domiciliació. I al departament d’intervenció i tresoreria. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 

 

4.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 106, 2n de la Plataforma A, 

Sector Nord. (Núm. expedient.: X2021001487) 

 

Antecedents de fet: 

 

Vist l'escrit de data 22 d’agost de 2021 amb registre d’entrada número 

E2021005149, on el Sr. P.L.B. amb DNI número ***0495** i domicili a C/ Joan 

Miró nº 17 CP: 17160 d’Anglès, manifesta que és hereu del seu pare difunt P. L.C. 

amb DNI número ***6191** i sol·licita el canvi de nom del títol de dret funerari 

d’us del nínxol número 106, 2n de la Plataforma A, Sector Nord. 

 

Fonaments de dret  

 

Primer.- Reglament del cementiri  municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP  

numero 21,  data 30 de gener del 2008. 

 

Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 

virtut de la delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 

2019 i donat compte al Ple de 27 de juny de 2019. 

 

Resolució 

 

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



ACORD: 

 

Primer.- Acceptar la voluntat del interessat i concedir el canvi de titular d’ús del 

nínxol número 106, 2n de la Plataforma A, Sector Nord a favor del Sr. P.L.B. amb 

DNI número ***0495**. 

 

Segon.- Aprovar la liquidació del nínxol de la taxa següent: 

 

Epígraf 4, apartat  

1r  --  concessió títol funerari..........................................................................41,50€ 

2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€ 

 

I que haurà de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el 

justificant als serveis de secretaria, per a l'obtenció del nou títol.  

 

TERMINIS D'INGRÉS 

 

Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre 

 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest 

no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent 

 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  

des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, 

si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent, passats els terminis 

assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu. 

 

 FORMA DE PAGAMENT 

 

Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es 

relacionen a continuació: 

      

 CaixaBank  ES52 2100 0658 0902 0000 4453 

 CaixaBank  ES42 2100 8109 5322 0003 6677 

 B. Santander  ES23 0049 0497 2722 1081 0013 

 BBVA   ES79 0182 5595 4402 0017 0071  

 B. Sabadell  ES50 0081 0222 6600 0120 6427 

 

Tercer.- Domiciliar l'import del rebut anual de la quota tributària de conservació i 

manteniment  al servei de recaptació del Consell Comarcal a nom del interessat 

P.L.B. com a titular del dret d’ús del nínxol número 106, 2n de la Plataforma A, 

Sector Nord, amb el número de compte bancari ES67 0182 3491 9602 0170 

5435. 

 

Quart.- Notificar el present acord al interessat i donar trasllat al departament de  

gestió tributària del Consell Comarcal perquè efectuïn el canvi de titular i la seva 

domiciliació. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 



 

 

 

5.- Aprovació inicial del Projecte executiu de les actuacions necessàries per a evitar 

fi ltracions al pavelló i  zones comunes del complex esportiu municipal d'Anglès 

(FASE 1). (Núm. Expedient. X2021001710)  

 

Antecedents 

 

1.- El 14 de setembre de 2020 l’enginyer industrial M.V.L. va presentar, per 

encàrrec municipal, el Projecte Bàsic de les intervencions a realitzar al complex 

esportiu que inclou el pavelló i la piscina municipal situada a la Zona Esportiva – 

Barri Cuc, S/N d’Anglès.  

 

Degut a la necessitat de que el projecte executiu es presentés el més aviat possible 

per poder executar algunes de les actuacions recollides en el Projecte bàsic, 

s’acordà la seva divisió en fases, i la seva tramitació en dues parts. 

 

La primera part consta d’una fase (Fase 1) on es recullen les actuacions 

necessàries per a evitar filtracions al pavelló i a les zones comunes piscina-pavelló, 

actuacions del projecte bàsic 1.1 Humitats canals coberta (segellat remats xapa) 

del pavelló, 1.2 Humitats Juntes tancament placa prefabricat del pavelló, 1.3 

Humitats remats trencaaigües finestres del pavelló, 1.4 Retirada folrat de fusta i 

repintat del pavelló i 2.3 Humitats Canals de les zones comunes piscina-pavelló.  

 

La segona part constarà de tres fases que es podran executar independentment i 

no necessàriament de forma successiva i comprendran: 

 

- Fase 2: Actuacions del projecte bàsic 4.1 Millora entorns piscina exterior, 4.2 

Arranjament caseta màquines antiga de la piscina exterior, 4.3 Nova tanca 

perimetral de la piscina exterior i 4.5 Repassos jardineria de la piscina exterior. 

L’import total estimat per realitzar aquesta fase seria de 106.653,75 euros i 

22.397,29 euros d’IVA. 

 

- Fase 3: Actuacions del projecte bàsic 1.5 Millora mòduls portes sortida  

d’emergència façana Nord-Oest del pavelló, 2.1 Redistribució entrada – Nova 

zona polivalent de les zones comunes piscina – pavelló, 5.1 Nou accés coberta 

façana nord i escales addicionals de la coberta i 5.2 Línia vida de la coberta. 

L’import total estimat per realitzar aquesta fase seria de 137.593,75 euros i 

28.894,69 euros d’IVA.  

 

- Fase 4: Actuacions del projecte bàsic 3.1 Reposició conductes instal·lació  

climatització, shunt i xarxa piscina de la piscina interior, 3.2 Renovació interior 

dels vestuaris de la piscina interior i 3.3 Sortides d’emergències vestuaris de la 

piscina interior. L’import total estimat per realitzar aquesta fase seria de 

250.524,75 euros i 52.610,20 euros d’IVA. 

 

2.- En data 6-09-2021 (E2021005312) s’ha presentat el PROJECTE EXECUTIU DE 

LES ACTUACIONS NECESSARIES PER A EVITAR FILTRACIONS AL PAVELLÓ I ZONES 

COMUNES DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D’ANGLÈS (FASE 1), d’iniciativa 

municipal, redactat per M.V.L., Enginyer Industrial Col·legiat nº 13.066, amb un 



pressupost d’execució per contracte de 79.780,34 € + 21% IVA (16.753,87), fent 

un total de 96.534,21 (noranta-sis mil cinc-cents trenta-quatre euros amb vint-i-un 

cèntims). 

 

3.- Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal en data 14 d’octubre de 

2021, amb les següents condicions: 

 

 Hi ha un error de transcripció a l’apartat 15. “Pressupost de l’obra” de la 

Memòria i a l’apartat 4.8 “Pressupost d’execució material del projecte” de 

l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que els valors indicats del 

pressupost en aquests apartats difereixen dels indicats en el pressupost 

d’execució per contracte i del pressupost definit en el projecte. 

 

 En el projecte es fa referència a normatives derogades com: RD 

1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, RDL 3/2011, de 14 de 

novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Tot hi que l’esment d’aquestes 

normatives derogades no afecta al contingut del projecte per tal que sigui 

aprovat prèviament, cal que aquestes siguin substituïdes per les normatives 

vigents abans de l’aprovació definitiva. 

 

 

4.- Vist l’informe jurídic i de tramitació favorable emès per la Tècnica 

d’Administració General en data 18 d’octubre de 2021, amb proposta de resolució. 

 

5.- La present actuació es troba prevista en el Pressupost municipal vigent 342 

62300 Instal·lacions zona esportiva 

 

Fonaments de Dret 

 

El Projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

 

El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 233 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i ss 

del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques –

RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

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

per delegació de l’Alcaldia, segons decret de delegacions de 2 d’agost de 2021 i 

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

contractació segons la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Resolució 



 

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

ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS  

NECESSÀRIES PER A EVITAR FILTRACIONS AL PAVELLÓ I ZONES COMUNES DEL 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D’ANGLÈS (FASE 1), d’iniciativa municipal, 

redactat per M.V.L., Enginyer Industrial Col·legiat nº 13.066, amb un pressupost 

d’execució per contracte de 79.780,34 € + 21% IVA (16.753,87), fent un total de 

96.534,21 (noranta-sis mil cinc-cents trenta-quatre euros amb vint-i-un cèntims). 

 

SEGON.-  SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de 

30 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, en el diari 

el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (www.angles.cat). 

 

TERCER.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva del Projecte a la introducció de les 

següents esmenes: 

 

 Hi ha un error de transcripció a l’apartat 15. “Pressupost de l’obra” de la 

Memòria i a l’apartat 4.8 “Pressupost d’execució material del projecte” de 

l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que els valors indicats del 

pressupost en aquests apartats difereixen dels indicats en el pressupost 

d’execució per contracte i del pressupost definit en el projecte. 

 

 En el projecte es fa referència a normatives derogades com: RD 

1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, RDL 3/2011, de 14 de 

novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Tot hi que l’esment d’aquestes 

normatives derogades no afecta al contingut del projecte per tal que sigui 

aprovat prèviament, cal que aquestes siguin substituïdes per les normatives 

vigents abans de l’aprovació definitiva. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 

 

6.- Modificació del contracte de serveis de direcció i  coordinació de seguretat i  salut 

de les obres de millora de l'enllumenat públic. (Núm. Expedient. X2020000678)  

 

Antecedents 

 

1.- Mitjançant Decret d’Alcaldia de 26 d’octubre de 2020 es va adjudicar, per 

avocació puntual de la competència, el contracte administratiu de serveis de de 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de 

l’enllumenat públic d’Anglès, a favor de l’empresa GESTIÓ D’ENGINYERIA I SERVEIS 

I ARQUITECTURA, S.L. amb NIF B-60566627 per la quantitat de 14.950.00 euros i 



3.139,5 euros en concepte d’IVA i una durada de 18 mesos. El contracte va ser 

formalitzat en data 27 d’octubre de 2020. 

2.- Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament d’Anglès de data 27 de juliol de 2021 va 

aprovar la modificació no substancial del contracte de les “OBRES DE MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI D’ANGLÈS” 

adjudicat a l’empresa ETRA BONAL, SA per incloure noves par tides segons proposta 

i informe justificatiu de la Direcció de l’obra, per import de 138.886,21 euros, IVA 

inclòs. S’aprovaven els nous preus contradictoris que passaven a formar part dels 

preus del contracte. I es determinava que aquesta modificació suposava un 

increment del preu d’adjudicació del contracte del 24,285% respecte el preu inicial 

d’adjudicació del contracte. 

3.- Es planteja la modificació del contracte de serveis de la direcció i coordinació de 

seguretat i salut de les obres de millora de l’enllumenat, per causes no previstes en 

el PCAP, com a conseqüència de la modificació del contracte d’obres del que és 

complementari, en el següent sentit: 

- Import: incrementat en 3.630,61 € (corresponents al 24,285%), més el 21% d’IVA 

(762,42€), fent un total de 4.393,04€. 

- Durada del contracte: incrementat en 3,5 mesos. 

4.- Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, responsable del 

contracte, en data 14/10/2021 i en el que es justifica la concurrència de causes 

de modificació no previstes en el contracte, incloses en els supòsits de l’article 

205.2.b) LCSP. 

5.- Vist l’informe jurídic favorable emès pels serveis jurídics municipals i amb la 

conformitat de Secretària de l’Ajuntament. 

 

 

Fonaments de Dret 

 

Considerant allò previst als articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i en particular, el règim de 

les modificacions no previstes al plec de clàusules administratives particulars (art. 

205 LCSP 2017), tractant-se d’una modificació per circumstàncies imprevisibles. 

 

Per aprovar la modificació caldrà concedir audiència al contractista i acreditar a 

l’expedient que existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 165 

63300 Inversions enllumenat públic del pressupost municipal vigent, així com 

emetre informe de fiscalització favorable per la Interventora de l’Ajuntament. 

 

L’òrgan de contractació, en el present contracte la modificació del qual es proposa, 

és la Junta de Govern Local. 

 

Resolució 

 

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

ACORD: 

 



PRIMER.- Formular la següent proposta de modificació no prevista al plec de 

clàusules administratives particulars del contracte administratiu de serveis de 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de 

l’enllumenat públic d’Anglès, formalitzat en data 27/10/2020 a favor de l’empresa 

GESTIÓ D’ENGINYERIA I SERVEIS I ARQUITECTURA, S.L. amb NIF B-60566627, 

consistent en: 

 

- Import: incrementat en 3.630,61 € (corresponents al 24,285%), més el 21% d’IVA 

(762,42€), fent un total de 4.393,04€.  

- Durada del contracte: incrementat en 3,5 mesos.  

SEGON.- Atorgar tràmit d’audiència al contractista, per termini de 10 dies hàbils, a 

comptar des del dia següent a la recepció del present acord, per tal que formuli les 

observacions que estimi oportunes sobre la proposta de modificació formulada, 

d’acord amb l’article 191.1 LCSP. 

 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

 

 

7.0.- 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. 

 

 

 

7.1- Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subven cions per a 

l'atorgament d'ajuts als comerços locals del municipi d'Anglès pel cessament 

ocasionat perl covid -19. (Núm. expedient.: X2021001536) 

 

 
Antecedents 

1.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2021, va 

aprovar les Bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’atorgament 

d’ajuts als comerços locals del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de 

l’activitat motivada per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid -19, 

publicades al BOP número 190, número edicte 8330 del 01 d’octubre de 2021, i al 

DOGC número 8519 del 08 d’octubre del 2021. 

2.- L’import màxim a destinar, per part de l’Ajuntament d’Anglès per a l’any 2021, 

són 40.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 439 47900 “ AJUT AL 

COMERÇ” del pressupost municipal vigent. 

3.- De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica 

aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la 

corporació així com al lloc web de l’Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS. 



4.-  Vist l'informe favorable de la intervenció municipal. 

 

Fonaments de dret 

Primer.- L'article 9.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, pel qual 

s'estableix com a requisit previ a l'establiment de qualsevol subvenció, l'aprovació 

de les corresponents bases reguladores. 

 

Segon.- L'article 17.2 de l'esmentada norma, per la qual es disposa l'aprovació de 

les corresponents bases reguladores mitjançant una ordenança general o diverses 

ordenances específiques; i així mateix allò establert per l'article 17.3  -LRSP-,que 

regula el contingut mínim de les Bases reguladores. 

 

Tercer.- Considerant la competència que s'atribueix al Ple per a l'aprovació de les 

Ordenances i Reglaments municipals, d'acord amb allò establert per l'article 22.2.d 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com el 

procediment d'aprovació establert per l'article 49 de la LGS i l'article 124 del ROAS. 

 

Quart.- L'article 23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció 

donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 

Públic i altres mesures de reforma administrativa -LRSP-, estableix que la iniciació 

d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria aprovada 

per l'òrgan competent. 

 

Cinquè.- D'acord amb l'establert per l'article 34 de la LGS, l'aprovació de despesa 

s'haurà de realitzar amb caràcter previ a la convocatòria de les subvencions o de la 

concessió directa de les mateixes. Aquesta actuació implica una proposta de 

despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa per òrgan 

competent. 

 

Sisè.- La Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema nacional de 

publicitat de subvencions. 

 

Setè.- Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, 

de conformitat amb la clàusula residual de l’article 21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, de Bases de Règim Local, competència delegada a la Junta de Govern Local 

per Decret de 25 de juny de 2019, la qual es va donar compte en sessió plenària de 

data 27 de juny de 2019. 

 

 

Resolució 

 

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



ACORD: 

 
PRIMER.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades (BOP 

número 190, número edicte 8330 del 01 d’octubre de 2021), i per un termini de 

20 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona, la concessió de subvencions per a l’atorgament d’ajuts als 

comerços locals del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat 

motivada per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, en els termes 

següents:  

Primera. - Objecte de les bases  

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’una ajuda d’emergència, de caràcter 

puntual, en règim de concurrència no competitiva, en favor dels titulars dels comerços 

locals amb establiments ubicats a Anglès que hagin hagut de tancar total o parcialment el 

seu negoci degut a les prohibicions d’obertura establertes arrel de la declaració de l’estat 

d’alarma decretat el 14 de març de 2020 pel RD -463/2020 i les successives pròrrogues 

arrel de la situació provocada per la gestió sanitària ocasionada pel covid19 d'acord amb la 

normativa que ha anat sorgint a l'efecte.  

En data 11 de marc ̧ de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar el coronavirus 

COVID- 19 com a pandèmia internacional.  

En data 14 de marc ̧, mitjançant el Reial Decret 463/2020, es va declarar a l’Estat 

espanyol l’Estat d’Alarma per a la gestió ́ de la situació ́ de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19 (BOE nu ́m. 67, de 14 de març de 2020).  

En data 09 de maig de 2021 va finalitzar l’estat d’alarma, declarat pel Reial Decret 

926/2020, de 25 d’octubre. 

En conjunt, les mesures per fer front a la pandèmia han suposat unes càrregues 

econòmiques que fan necessària l’adopció de mesures complementàries en relació a totes 

aquelles activitats que han estat oficialment suspeses, per contribuir a pal·liar els efectes 

econòmics negatius que se’n poden derivar.  

Com a ens local som l’Administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés 

a les demandes i a les necessitats del conjunt de la ciutat. Des d’aquesta realitat 

s’evidencia que, com a conseqüència d’aquesta crisi, caldrà recursos i ajuts per emparar al 

conjunt de persones que construeixin el teixit econòmic, productiu i de dinamització 

socioeconòmica de la ciutat, enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit comercial i 

facilitar una recuperació ́ ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat 

quan abans millor.  

L’article 25 de la LRBRL estableix les matèries respecte de les quals els ens locals 

exerceixen competències pròpies, havent de completar-les amb les que estableix la 

normativa autonòmica. En aquest sentit, l’article 84.2.i de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya atorga competències als ens locals per a la promoció ́ de tot tipus d’activitats 

econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment  de 

l’ocupació.  

Des d’aquesta òptica, l’Ajuntament d'Anglès considera convenient aprovar aquestes bases 



específiques de subvencions per tal d’establir una línia extraordinària, complementària 

d’aquelles altres que aprovin altres administracions públiques amb el mateix objectiu, per 

contribuir al foment de l’ocupació i ajudar a evitar la desaparició de part del teixit comercial 

de la ciutat.  

En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exempts de 

qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 

actuacions a que ̀ quedin obligades les persones o entitats subvencionades.  

 

 

Segona. - Règim jurídic  

Les ajudes, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i 

eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden 

al·legar com a precedent.  

Les ajudes estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que ̀ es condicioni 

l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a 

l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.  

El procediment per a la concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència no 

competitiva, mitjançant l’aprovació i publicació de la convocatòria corresponent i d’acord 

als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no -

discriminació, eficàcia i eficiència.  

En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 

s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les Bases d’execució del 

Pressupost Municipal i la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació.  

Les previsions de les presents bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes 

de la legislació bàsica estatal o autonòmica d’aplicació, s’entendran automàticament 

modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.  

 

Tercera. -  Benef iciaris  

1. Podran optar a l’ajut per una sola vegada les persones físiques i jurídiques, titulars 

d’activitats amb establiments ubicats al terme municipal d'Anglès que s’hagin vist obligats 

al cessament total o parcial de la seva activitat, a conseqüència de les mesures establertes 

en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 o les seves successives 

pròrrogues i que acreditin reunir els següents requisits:  

1. Disposar de la corresponent llicència d’activitat en el municipi.  

2. En el cas d’establiments turístics:  

 L’establiment ha de constar inscrit a la base de dades del Departament 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Registre de 



Turisme de Catalunya) com a mínim abans del dia 15 de marc ̧ de 2020.  

3. Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos 

municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-
se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17  

de novembre, general de subvencions.  

4. El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar 

l’activitat (règim de comunicació ́, llicència d’obertura ...etc.).  

Per acreditar el punt segon, s'acompanyarà el document a la sol·licitud.  

Per acreditar el punt tercer s'acompanyarà declaració responsable a l'efecte.  

 

Quarta. -  Convocatòria  

1.- L’òrgan competent que aprovarà la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts i la seva 
quantia serà, d'acord amb les delegacions aprovades, la Junta de Govern Local.  

2.- La convocatòria es portarà a terme en règim de concurrència no competitiva, i les 

sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació a comptar des de l’endemà de 
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà pels 

mitjans adients (pàgina web, taulell d’anuncis, e-tauler, etc.) que garanteixin el seu 
coneixement efectiu per part de les persones físiques i jurídiques potencialment 

beneficiàries. 

3.- En aquesta s’hi especificarà el crèdit pressupostari on s’han d’imputar les subvencions i 
la seva quantia màxima dins del límit dels crèdits disponibles. 

 

Cinquena.- Termini per presentar les sol·licituds, objecte, convocatòria i quantia de les 

ajudes 

1.- El termini per presentar les sol·licituds serà de vint dies hàbils des de l’endemà de la 

publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Girona.  

2.- Les ajudes tindran per finalitat ajudar a afrontar la situació econòmica derivada del 

cessament obligatori de l’activitat durant la vigència de l’estat d’alarma per la gestió ́ de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 per part dels titulars dels comerços 

locals amb establiments ubicats a Anglès i afectats per aquest normativa.  

3.- Només es podrà concedir una ajuda per cada titular d’activitat amb establiment i es 

tindran en compte també les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament.  

4.- En tots els casos es podran demanar ajudes per valor de fins a un 100% del total de la 

despesa subvencionable d’acord amb els criteris previstos a la base vuitena.  

5.- La quantitat mínima dels ajuts es fixa en 300,00€ per titular d’activitat amb 

establiment, sempre i quan s’acrediti una despesa igual o superior a aquest import. Si la 

despesa justificada és inferior a 300,00€, s'atorgarà l'import de la despesa justificada.  



6.- L’import màxim de l’ajut es fixa en 1.000,00€ per titular d’activitat amb establiment.  

7.- En cap cas el total que es pot rebre d’ajuda per a aquest concepte pot superar el 100% 

de la despesa subvencionable.  

 

S isena.-  Règim de compatibilitat   

Els ajuts regulats en aquestes bases són compat ibles amb altres ajuts, subvencions i 

ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració ́ o ens, públic o 

privat, nacional o internacional, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi la 
despesa total acreditada.  

 

Setena.-  Sol· licituds  

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu 

Electrònica de l’Ajuntament d'Anglès. En la sol·licitud, el titular de l’activitat o el seu 
representant farà constar les dades necessàries per a la seva identificació així com les 

dades personals del qui actua en el seu nom, fent constar l’import de l’ajut que es sol·licita. 

Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que s’hi especifica.  

Tanmateix, els acords de convocatòria podran determinar, en supòsits justificats, la 

necessitat d’aportació d’altres documents complementaris.  

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal que les 

esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb 
l’advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu 

de les actuacions, prèvia declaració expressa. Els requeriments es duran a terme 

prioritàriament a través de mitjans electrònics. 

La presentació de la sol·licitud d’ajuda implica l’acceptació íntegra, per part de la persona 

física o jurídica sol·licitant, del contingut d’aquestes bases. Amb la presentació de la 
sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament d'Anglès per a què comprovi d’ofici el compliment 

efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes públiques i amb la seguretat social.  

Paral·lelament, la presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació per part del 
beneficiari de l’ajuda en cas d’atorgar-se.  

 

Vuitena. - Elements subvencionables i criteris de valoració.  

Es consideren subvencionables aquelles despeses ocasionades durant el període d’estat 
d’alarma, establert pel Reial Decret 463/2020 o les seves successives pròrrogues, que 

tinguin la naturalesa que es mostra a continuació: 

1. Despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la gestió 

del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on s’ubica 

l’activitat amb establiment, que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament del 
mateix per aplicació de l’estat d’alarma. 



2. Les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) que 

s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament de l’establiment per aplicació de 

l’estat d’alarma. 

3. Despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima reobertura 

(obres, mampares, recol·locació de lleixes, etc.), i/o compra d’equips de protecció i 
higiene per fer front al covid-19. 

El període d’estat d’alarma, objecte de la present subvenció, engloba des del 14 de març 

de 2020 a 09 de maig de 2021 a les 00h. 

No es consideraran subvencionables aquelles despeses que ja hagin estat valorades i 

justificades per a la concessió publicada l’any 2020, consistent en ajuts als comerços 
locals del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat en virtut del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19, amb expedient núm. X2020000835.  

També es consideren subvencionables aquelles despeses ocasionades durant l’any 2021 i 

que no s’hagin produït en el període establert al paràgraf anterior, sempre i quan tinguin la 
següent naturalesa: 

 Despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima reobertura 
(obres, mampares, recol·locació de lleixes, etc.), i/o compra d’equips de protecció i 

higiene per fer front al covid-19. 

L’IVA i la resta d’impostos i taxes no són subvencionables, per tant, el seu import no serà 
tingut en compte a l’hora de calcular l’ajut ni la seva justificació.  

Criteris de valoració:  

Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants en funció de l’ordre cronològic de presentació, un cop 

examinats els elements subvencionables determinats en les presents bases i acreditats 
pels sol·licitants, d’acord amb els següents criteris:  

 Despeses subvencionables apartat 1 (lloguers, etc.): l’ajuda serà d’un 50% de 

l’import dels rebuts presentats.  

 Despeses subvencionables apartat 2 (subministraments bàsics.): l’ajuda serà d’un 

100% de l’import dels rebuts presentats.   

 Despeses subvencionables apartat 3 (adaptació local per reobertura...): l’ajuda serà 

d’un 100 % de l’import dels rebuts presentats.  

 Despeses subvencionables per compra d’equips de protecció i higiene per fer front 

al covid-19: l’ajuda serà del 100% de l’import dels rebuts presentats. 

L’import total de l’ajuda serà la suma dels imports resultants dels diferents apartats de 

despeses, amb un mínim de 300,00€ i un màxim de 1.000,00€ per establiment. En aquest 
sentit, quan del resultat de l’aplicació dels percentatges a dalt esmentats en resulti una 

quantitat inferior a 300,00€, la subvenció ́ serà la mínima de 300,00€, encara que es 

superin els percentatges màxims indicats.  

Si la despesa justificada és inferior a 300,00€, s'atorgarà l'import de la despesa justificada.  



Per a la resta de casos, la subvenció serà la resultant de l’aplicació dels percentatges 

esmentats fins el límit de 1.000,00€ per ajut. 

En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgoti el crèdit pressupostari previst, 
l’Ajuntament podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment mitjançant la modificació ́ 
pressupostària corresponent.  

No podran atorgar-se subvencions per un import total superior a l’esmentat anteriorment.  

 

Novena. Compatibilitat  amb altres ajuts.  

Els ajuts econòmics objecte de la present convocatòria són compatibles amb altres ajuts 

efectuats per qualsevol altre administració pública o entitat privada, sempre que l’import 
dels ajuts concedits sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres, no 

superi el 100% de la despesa subvencionada.  

 

Desena. - Procediment de concessió  

El procediment de concessió s’ajustarà al règim de concurrència no competitiva. Les 
sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació ́, quan s’hagin efectuat les 

verificacions oportunes, i fins exhaurir el crèdit pressupostari vinculat.  

L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a l'àrea de secretaria, per part 
del seu tècnic, que s'encarregarà de fer l'estudi de les sol·licituds i la proposta 

d'atorgament.   

Caldrà que de forma prèvia, sol·liciti als serveis tècnics municipals la comprovació que els 
comerços sol·licitants compleixen amb el punt quart de la base tercera a la data de la 

sol·licitud d’aquesta subvenció.  

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, durà a terme un informe que contingui la 

relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, 

especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.  

Caldrà que aquest informe avaluï si els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris 

per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquestes Bases.  

Feta la proposta es posarà a estudi d'una Comissió Avaluadora (òrgan col·legiat) que es 
reunirà per examinar-la. De tot l’actuat en aquesta reunió s’aixecarà acta.  

La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membres:  

1. Regidor de Promoció Econòmica  

2. Regidora de Salut i Benestar Social 

3. Regidor d'Hisenda 



4. Secretària o persona en qui delegui  

5. Interventora o persona en qui delegui  

Serà secretari de la Comissió un funcionari de l'àrea de secretaria.  

La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a l’Alcaldia, 

que, mitjançant decret, dictarà resolució un cop realitzada la Comissió Avaluadora i emès el 
corresponent informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es notificarà 

a tots els sol·licitants i el publicarà a la BDNS.  

A la resolució del procediment de concessió de les subvencions cal manifestar, si és el cas, 

les sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als 

interessats.  

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds o un altre 
que es consideri pertinent.  

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució, legitima als 
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la 

subvenció.  

 

Onzena. - Pagament de la subvenció  

Atès que, d’acord amb el que es disposa a la base dotzena, la justificació es farà en el 
moment de la sol·licitud, l’Ajuntament d'Anglès farà efectiu el pagament de la subvenció 

concedida d’acord amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria.  

 

Dotzena. - Justif icació i control de les condicions de la subvenci ó.  

D’acord amb el que s’estableix als articles 14 i 30 de la Llei 38/2003, General de 

Subvencions, tot ajut s’ha de justificar en la forma que es determini.  

La justificació econòmica de la subvenció és farà en el moment de la presentació de la 

sol·licitud, per tal de poder resoldre les sol·licituds i accedir al seu pagament de manera àgil 

i ràpida.  

A aquests efectes la documentació que cal incorporar a la sol·licitud com a justificació és la 

següent:  

 Les despeses de les actuacions subvencionades s'hauran d'acreditar mitjançant 

factura nominativa a nom de l'entitat que se li ha concedit la subvenció.  

 A les factures caldrà que figuri la següent informació: 

 Número, data d’emissió i concepte de la factura.  

 Identificació del creditor i del deutor. 



 Import de la factura i data de pagament. 

 No s’acceptaran pressupostos, factures proforma o documents similars que no 

puguin acreditar el pagament de la despesa. Tampoc s’acceptaran factures que 

siguin emeses per:  

 Membres de la pròpia societat mercantil.  

 Ni les que emetin els que tinguin grau de parentiu per consanguinitat o 

afinitat de segon grau amb els representants/apoderats d’aquesta, per la 
prestació ́ de serveis al propi establiment, en virtut dels principis de 

deontologia professional.  

No es consideraran despesa justificable aquelles despeses que ja van ser valorades i 
justificades per a la concessió publicada l’any 2020, consistent en ajuts als comerços 

locals del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat en virtut del Reial Decret 

463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la  
situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19, amb expedient núm. X2020000835.  

 

Tretzena. Obligacions dels benef iciaris.  

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives 
que resultin d’aplicació i, en concret, les següents:  

1. Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament d'Anglès.  

2. Acreditar que s’han vist afectats per les circumstàncies que motiven l’objecte de la 
subvenció ́ d’acord amb les condicions establertes.  

3. Acreditar davant l’Ajuntament que han hagut d’assumir les despeses 

subvencionables amb la documentació corresponent.  

4. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’ajudes per a la mateixa finalitat, no previstes 

inicialment, així́ com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de 

l’activitat subvencionada.  

5. Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament.  

6. Sotmetre’s a les accions de control financer que eventualment pugui realitzar 
l’Ajuntament en compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de 

Subvencions.  

7. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries de 
subvencions han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de 

conducta:  

a) Les persones beneficiàries de subvencions han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. 



Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 

d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.  

b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries de les subvencions en l’exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:  

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 

públic.  

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

 Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.  

 

Catorzena. -  Reintegrament i revocació de les ajudes 

Les ajudes son de concessió voluntària, revocables i reductibles si l’entitat beneficiaria es 
veu afectada per alguna de les causes previstes a la Llei, a l’Ordenança Municipal, així com 

en el cas que incompleixi alguna de les obligacions previstes en aquestes bases.  

Quan a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, el seu import definitiu 

sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés.  

Així mateix, d’acord amb l’article 36 i següents de la Llei General de Subvencions, seran 
motius de reintegrament els motius següents: el fet d’haver percebut la subvenció ́ falsejant 

les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva concessió ́; 
l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; l’incompliment de 

l’obligació de justificació en els terminis establerts; la resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer; així com la resta de supòsits previstos en 

la normativa de la Llei General de Subvencions.  

A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, 

calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament.  

Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via 

voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no 

s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de constrenyiment d’acord amb el 
Reglament General de Recaptació.  

Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els 
administradors o els seus representants legals.  

 

Quinzena. Infraccions o sancions.  

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d’aplicació, 

donarà lloc a l’aplicació ́ del règim d’infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei 
General de Subvencions.  

 

DISPOSICIO ́ ADDICIONAL  

Les convocatòries dels ajuts regulats en aquestes bases, així com l’extracte previst a 



l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es publicaran en el Butllet í 

Oficial de la Província, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.  

 

DISPOSICIONS FINALS  

Es faculta la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Anglès per fer la interpretació 
d’aquestes bases, com a òrgan competent per la seva convocatòria i per prendre els 

acords sobre els aspectes de la matèria d’ajuts que prevegin expressament.  

Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al 

Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació.  

Aquestes bases es sotmeten a informació pública per un termini de 10 dies hàbils, per 

aplicació del tràmit d’urgència previst a l’article 33 de la Llei 39/2015 . En el supòsit que 

durant el termini d’informació ́ pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les 

bases quedaran aprovades definitivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX 

SOL·LICITUD D’AJUTS ALS COMERÇOS LOCALS DEL MUNICIPI 
D’ANGLÈS PEL CESSAMENT OBLIGATORI DE L’ACTIVITAT 

MOTIVADA PER LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA 
OCASIONADA PEL COVID-19. 

 
 
1.- Dades d’identificació  

 
 

 
2.- Dades identificatives 
 
 

 
 

  
 



 

      
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

3.- Despeses de l’activitat 

Cal tenir en compte que els imports han de ser sense IVA 
 

1.-   Despeses subvencionables per lloguer de local,  interessos  
hipoteca i/o préstecs derivats de la gestió el negoci o despeses de 
comunitat relacionades amb el local on s’ubica l’activitat.  Ajuda  
del 50% de la despesa.  

Euros 

2.-   Despeses de subministraments bàsics (llum, aigua i gas).  
Ajuda del 100€ de la despesa)  
 Euros 

3.-   Despeses subvencionables derivades pel cost d’adaptació del 
local per la reobertura (obres, mampares, recol·locació de lleixes,  
compra d’equips de protecció, ...). Ajuda del 100% de la despesa.  
 

Euros 

4.-   Despeses subvencionables per compra d’equips de protecció 
i higiene per fer front al covid-19: l’ajuda serà del 100% de 
l’ import dels rebuts presentats  
 

Euros 

5.-   Import d’altres ajuts,  sol· licitats pel mateix concepte.  
 Euros 

 

 

 

 

 



6.-   Import que se sol·licita a l’Ajuntament d’Anglès (mínim 
300.00€ i un màxim de 1.000.00€)  Euros 

 
  

4.- Justificació que s’adjunta 
(Factures o altres documents amb valor probatori al tràfic mercantil, d’acord amb el 
que estableixen els articles 14 i 30 de la Llei General de Ajuts 38/2003.) 
 

 
 

 
5.- Declaració 
 
Les persones signant SOL·LICITA l’ajut de l’import i motiu específic, assumeix totes 

les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARO: 
 

1. Acceptar i complir la normativa de l’Ajuntament d’Anglès. 
 

2. Acreditar que s’han vist afectats per les circumstàncies que motiven l’objecte de la 
subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
 
3. Acreditar davant l’Ajuntament que han hagut d’assumir les despeses 
subvencionables amb la documentació corresponent. 
 
4. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’ajuts o ajudes per la mateixa finalitat, no 
previstes inicialment, així com qualsevol eventualitat que alteri el desenvolupament de 
l’activitat subvencionada. 
 
5. Facilitar tota la informació complementària que requereixi l’Ajuntament. 
 

 



6. Acceptar i complir el  compromís de reobertura del local, en la fase de desescalada 
pertinent que marqui la normativa. 

 
7. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries als  
següents principis ètics i regles de conducta: 
 
 
 
a) Les persones beneficiàries de subvencions han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctiques corruptes i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el 
procediment. 
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 
 b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries de subvencions en l’exercici 
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
- Observar els principals, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.  
  - No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 - Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 
de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.  

 
8. Que està al corrent de pagament les taxes i impostos municipals i de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no es troba en cap de les circumstàncies 
previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
9. Les persones signant AUTORITZADA a l’Ajuntament d’Anglès a efectuar les consultes 
necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la 
Seguretat Social, a l’efecte de comprovar que està al corrent de les seves obligacions 

amb aquests dos organismes. 
 
 

Anglès,   
  

 
 

(signatura)  
 

 
 

 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades facilitades mitjançant aquest formulari i els adjunts 

s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament d’Anglès i seran 

 

 



utilitzades únicament per a gestionar la sol·licitud. Els titulars de les dades podran 
exercí els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a 

l’Ajuntament d’Anglès. 
 

 
SEGON.- AUTORITZAR la despesa màxima de 40.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 439 47900 “AJUT AL COMERÇ” del pressupost municipal vigent. 

TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 

d’anuncis de la corporació, així com al lloc web de l’Ajuntament i trametre les dades 

a la BDNS. 

QUART.- Comunicar el present acord a Intervenció municipal. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

7.2.- Autorització de la l licència de tinença i conducció del gos potencialment 

perillòs amb xip núm. 900115000903980. (Núm. expedient.: X2021000605) 

 
Antecedents 
 

1. La Sra. P.C.P. 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. La Sra. P.C.P. 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’evitar 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  

 

 

 

7.3.- Aprovació de les Bases reguladores del concurs oposició per cobrir una plaça 

d'arquitecte/a tècnic/a municipal de l 'Ajuntament d'Anglès i  la creació d'una borsa . 

(Núm. expedient.: X2021001011) 
 

Antecedents de fet  

Atès que la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 va aprovar l'oferta 

pública de l'exercici 2018 i en la mateixa consta dins de les places sotmeses a 

estabilització, 5 places d’auxiliar administratiu.  

Vista la proposta de bases que han de regir el concurs oportú per la cobertura de data 20 

d’octubre de 2021.   

Vist l'informe emès per la secretària municipal de data 20 d’octubre de 2021 que obra a 

l'expedient.  

Vist l'informe de fiscalització prèvia de data 21 d’agost de 2021 que obra a l’expedient.  

Atès que l’adopció del present acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 

de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'acord amb el Decret d’ Alcaldia número  822, de 2 

d’agost de 2021.  

Per tot l’exposat, es PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del el següent  

ACORD:  

PRIMER. –  Aprovar les bases reguladores que regiran el concurs oposició per cobrir una 

plaça d’arquitecte/a tècnic/a municipal de l’Ajuntament d’Anglès, incloses a l’oferta 

pública d’ocupació de l’exercici 2018 i la creació d’una borsa. Que es transcriuen a 

continuació:   

“BASES REGULADORES QUE REGIRAN EL CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (A2) INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE 
L’EXERCICI 2018 I LA  CREACIÓ D’UNA BORSA.  

PRIMERA. Objecte de la  convocatòria, característ iques i funcions de la plaça 

1.1 Objecte:  

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure, per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic, grup A, 

subgrup A2, inclòs a l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2018. 



També es regula la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de forma temporal de 
places de la mateixa categoria, d’acord amb la base catorzena.  

1.2. Característ iques del lloc de treball:   

Modalitat: funcionari de carrera.  

Denominació del lloc de treball: Arquitecte/a tècnic/a.    

Categoria professional: grup A, subgrup A2.  

Jornada: Complerta (37,5 hores setmanals) 

Retribucions: les bàsiques corresponents al subgrup A2 i les complementàries establertes 
a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Anglès per a aquest lloc.  

 

Jornada i funcions del lloc de treball:  les establertes a la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Anglès per aquest lloc.  

 
 

 

SEGONA. Condicions dels aspirant s. 

2.1 Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants 
reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o 
d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en 

els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.  

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

dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió 
Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de 

dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però 

visquin a càrrec dels seus progenitors, d’acord amb el que disposa l’article 57 del text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP).  

b) Haver complert setze anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació ordinària. 

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

mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.  

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

corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte 
físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de les places per a les quals es 

convoca aquest procés de selecció. 
 

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

de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. Si l’aspirant no disposa 



del certificat equivalent, haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà d’apte/a o no 

apte/a.  

 
f) Estar en possessió de grau universitari que habiliti per a l’exercici de la professió 

regulada d’Arquitecte/a Tècnic. En el cas de tractar-se de titulacions estrangeres aquestes 

hauran de disposar de la corresponent homologació que la validi a tot el territori nacional.  
En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar el certificat 

expedit pel Consell Nacional d’Educació que n’acrediti l’equivalència.  
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 

Ministeri d’Educació i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el 

reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.  

g) No estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la Llei 53/1984, de 26 

de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o 
exercitar, abans d’incorporar-se al servei de la corporació, l’opció que preveu l’article 10 de 

l’esmentada llei. 

2.2 Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, i no se 
n’ha d’haver perdut cap en el moment del nomenament.  
 

2.3. Cal que els aspirants abonin els drets d’examen, que s’han fixat en 31,30 euros, al 

número de compte corrent  ES52 2100 0658 0902 0000 4453 (Caixa Bank). 
 

TERCERA.- Presentació de sol· licituds 

3.1 Documentació que s’ha d’ aportar  

Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una instància, en 
la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i 

cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies es dirigiran a l’Alcalde President i es 
presentaran al Registre general d’aquest Ajuntament, o en la forma que estableix l’article  

16.4 apartats a) i b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques. 

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

s’haurà d’acompanyar de: 

2) la instància específica per aquest procés selectiu (ANNEX 3) on s’haurà d’especificar 
que sol·liciten ser admesos en el procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte/a 

tècnic/a, acompanyat de l’acreditació del(s) nivel(s) requerit(s) de català i/o castellà. I 

manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i cadascuna de les 
condicions exigides. 

3) Document nacional d’identitat  

4) Certificat de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del 
Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), o equivalent, d’acord amb el 

que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, i la llista elaborada a partir de l’Ordre 

VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció 

General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. En 

cas que no es puguin acreditar els coneixements de la llengua catalana, es podrà realitzar 
la prova de coneixements prevista en les presents bases. 



5) Justificació del pagament de la taxa corresponent, d’acord amb la base segona 2.3.  

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà que els aspirants accepten les bases 
d’aquesta convocatòria i reuneixen cadascuna de les condicions exigides.  

La resta de documentació (mèrits) s’haurà de presentar estrictament durant els terminis 
que s’especifiquen en cada fase del procediment, que es troben detallats al llarg 

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

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

3.2 Forma de presentació de les sol· licituds  

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment:  

Telemàticament  

A través de la web municipal www.angles.cat, anant a seu-e, clicant a Instància genèrica, 
cal tenir en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar d'un certificat de signatura 

digital. 

Presencialment:  

a. Al Registre General d’entrada del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament 
d’Anglès, situat al Carrer d’avall, 31, d’Anglès, de dilluns a divendres de 9 a 14 

hores. 

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

 Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 
de la Llei 39/2015 (l’Administració General de l’Estat, les administracions de les 

comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector 
públic institucional). 

 A les oficines de correus.  

 A les representacions diplomàtiques 
 A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

Quan les sol·licituds no es presentin en el Registre General d’entrada (presencial o 
telemàtic) d’aquest ajuntament, sinó que es presentin presencialment en qualsevol dels 

llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, caldrà trametre un correu 
electrònic a l’adreça rrhh@angles.cat dins del termini establert de presentació de 

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

que ha presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de 
contacte del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.  

 

3.3 Termini de presentació de sol· licituds  

Aquestes bases, una vegada aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Anglès, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP),a 

la pàgina web municipal i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i 
al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 20 dies naturals i començarà a partir de 
l’endemà de l'última publicació.  



D'acord amb els principis d'eficàcia, d'economia i eficiència, racionalització i agilitat dels 
procediments administratius i de les activitats materials de gestió, als que serveix 

l'administració, s'admetran també aquelles sol·licituds que es presentin durant el termini 
que va des de la publicació de les bases íntegres en el BOP de Girona fins a l'anunci de la 

convocatòria en el DOGC. 

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s’hagi aportat amb anterioritat i 
que estigui en poder de l’Ajuntament d’Anglès, sempre que la documentació aportada 

consti efectivament en expedients de selecció del servei de Recursos Humans dels darrers 
2 anys. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina documentació es tracta i 

en quin procediment i data es va aportar 

En participar i presentar la seva candidatura, les persones aspirants accepten el contingut 

d'aquestes bases. 

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

es consideraran com a úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat 
exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a 

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

Les persones aspirants que al·leguin discapacitat i vulguin sol·licitar adaptacions 
necessàries per al desenvolupament de les proves, ho han de fer constar a la  sol·licitud. 

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

d'Anglès accedeixin o requereixin informació a d'altres administracions o als registres 
d'aquestes que puguin ser necessaris per completar o comprovar la informació necessària 

per prendre part en el procés selectiu. 

Les bases completes d’aquesta convocatòria s’exposaran al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la pàgina web www.angles.cat. Els restants i successius anuncis d’aquesta 

convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la 
pàgina web www.angles.cat 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dona el seu consentiment 
exprés i autoritza al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 

prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord 
amb la normativa vigent. Les dades facilitades pels aspirants en la sol·licitud seran incloses 

en un fitxer de dades llur tractament és responsabilitat de l’Ajuntament d'Anglès i no seran 

cedides a tercers, llevat requeriment per autoritat competent de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar les 

diferents convocatòries de selecció en què participen com a part integrant de la gestió de 

Recursos Humans de l'Ajuntament d'Anglès. Un cop finalitzat el procés selectiu concret 
seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu i 

posteriorment destruïdes transcorregut el temps que determini la legislació. Els 
interessats/des poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament. 

 

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

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l'Alcalde, en un termini màxim d’un 
mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, nomenant els 

membres del tribunal i fixant la data d’inici de les proves, mitjançant exposició al a l'e -
tauler i a la paginà web de la corporació. Així mateix, s'atorgarà un termini de 10 dies hàbils 

per a possibles esmenes o al·legacions de les persones excloses. 



El mateix òrgan acceptarà o refusarà les esmenes formulades. Si se n’accepta alguna, 
s’elaborarà una nova llista d’admesos i exclosos i se’n donarà publicitat a l’e -tauler i a la 

web de la corporació.  

Les persones que figurin excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d’aquest 

termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la seva exclusió, es considera que 
desisteixen de la seva petició. Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a 

definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar.  

Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i es 
publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Anglès.  

Un cop feta la primera prova selectiva no es publicaran els anuncis de celebració de la 

resta d’exercicis en els butlletins oficials, però sí en el tauler d’edictes de la corporació.  

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

l’e-tauler i al web municipal. 

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

dels interessats.  

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

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

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Anglès tenen tots els efectes de notificació  als interessats 

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

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

CINQUENA.-. Tribunal qualif icador  

El tribunal qualificador és l’òrgan competent per efectuar la valoració dels exercicis, les 
condicions de formació, mèrits i nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir, dels 

candidats que es presentin al procés de selecció.  

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

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text Refós de la Llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i estarà integrat per 
un nombre senar de persones designades per la corporació i format per un/a president/a, 

sis vocals i un/a secretari/ària amb la següent distribució: 

 

 President: La Cap de Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Anglès o la Interventora de 
la Corporació o persona en qui delegui.  

 Vocals:  

- Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la 
mateixa Escola.  



- Dos tècnics experts, que poden ser o no de la mateixa corporació, amb titulació o 
especialització o igual o superior a l’exigida per a l’accés a la plaça convocada.  

 

 Secretària: una funcionària de la Corporació o persona d’aquesta en qui delegui, 

amb veu i vot. 

 

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

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

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de 3 membres 
amb veu i vot titulars o suplents, i serà necessària la presència del president o del 

secretari. També podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, un delegat de personal.  

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

del vot de qualitat per desfer-lo. 

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

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

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de 
les proves, els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, en base a 

les quals col·laboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció.  

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

coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de 
treball de les administracions públiques de Catalunya, el tribunal comptarà amb 

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

En el funcionament del tribunal qualificador es vetllarà pel compliment del principi 
d’independència i discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com de la resta de 
principis pels quals es regeix la selecció dels empleats/ades públics. En aquest sentit, la 

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

aquesta en representació o per compte de ningú. El tribunal haurà d’observar l’oportuna 
confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades 

a les reunions que es duguin a terme. Les seves deliberacions seran reservades en 

garantia dels principis abans esmentats, i es produiran sense la presència de ningú que no 
formi part del tribunal, a excepció dels assessors/ores del tribunal si són requerits/ides. 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases. 

La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en 
concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de 

maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  
 

SISENA.- Inici del procés selectiu.  



El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que correspon fer a la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’Anglès per delegació de l’alcaldia, i que serà publicada al e -tauler 

de l’Ajuntament i a la web de la corporació. 
 

SETENA.- Desenvolupament del procés selectiu.  

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

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

Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició, s'hauran 
d'identificar mitjançant la presentació del DNI o del permís de residència i treball originals, i 

la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot moment. La manca de 

presentació d'aquesta documentació comportarà l'exclusió automàtica de la persona 
participant del procés selectiu. 

Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament exclosos del 

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

o desestimats motivadament pel tribunal. Per a les proves que consten de diversos 
exercicis o subproves, l'absència o retard en algun dels exercicis o subproves suposarà 

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

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

per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, 
amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en 

coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als 

efectes pertinents. 

El procés de selecció es desenvoluparà en les següents fases:  

A. Fase d’oposició.  

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

PROVES PUNTUABLES: 

1r exercici.  Tipus test , basada en el temari que s’annexa. Màxim 10 punts. Mínim per 

superar-la 5 punts. La prova estarà formada per 40 preguntes, amb 4 alternatives de 
resposta. 

2n exercici. Prova pràctica, basada en la resolució d’un o varis casos pràctics plantejats pel 
tribunal. La puntuació màxima serà de 20 punts. Mínim 10 punts per superar-la. El tribunal 

podrà determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà 

sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova. Es 
valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el nivell 

de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en 
el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació 

recollida i l'expressada, i formulació de conclusions. 

PROVES D’APTE O NO APTE que es duran a terme amb assessors externs: 

• Català:  . La prova serà eliminatòria i serà qualificada d’apte o no apte.  



Prova de nivell C1 si no s’ha acreditat disposar del certificat corresponent. L’aspirant podrà 
presentar l’acreditació del seu coneixement a part ir del dia de presentació de la instància 

de participació en el procés i fins al dia de la realització de la prova de coneixement.  

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

que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües 
(MECR) del consell d’Europa i s’adequa al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre 

l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal 

i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.  

L’aspirant pot presentar l’acreditació de la prova de català partir del dia de presentació de 
la instància de participació en el procés i fins al dia de la realització de la prova de 

coneixements de les llengües oficials corresponents a la fase prèvia.  

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

a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el 
nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols oficials del 

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

a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya sense 
exempció de l’assignatura de llengua catalana, cal presentar un certificat expedit, a 

sol·licitud de la persona interessada, expedit pel centre docent corresponent. 

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

selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta una prova 
de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en 

altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 

 

• 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. 

Realitzaran la prova psicotècnica els 3 primers aspirants. En cas de resultat no aptes, es 

farà crida fins a cobrir la plaça que ha de ser proveïda definitivament.  

A continuació es farà crida per passar el psicotècnic segons les necessitats reals de 

l’Ajuntament.  



B. Fase de concurs (10 punts) 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal publicarà, a l'e -tauler i a la pàgina web 
municipal, un anunci amb la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase 

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

d’oposició hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament d’Anglès, d’alguna 
de les formes que s’especifiquen a la base 3.2 d’aquestes bases, la documentació 

acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 10 dies 

hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la llista ordenada dels 
aspirants que han superat la fase d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal i a 

la web de la corporació.  

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

posterioritat a la data de finalització d’aquest termini de presentació de sol·licituds de 
participació en el procés selectiu.  

Finalitzat el termini per presentar mèrits, el tribunal revisarà la documentació presentada 
pels aspirants i seguidament valorarà els mèrits al·legats d'acord amb el barem que es 

detallarà a continuació.  

D’acord amb allò establert a l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en cas que el Tribunal consideri que 
hi manca acreditació o que no es reuneixen els requisits necessaris en relació a la 

documentació aportada, el Tribunal requerirà a l’aspirant perquè en el termini de 10 dies 

hàbils per complimentar-ho.  

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

aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. Els mèrits es valoraran segons e l 
següent barem: 

1.Experiència professional, màxim 4 punts  
 

Per cada mes complert de serveis prestats en una Administració Pública, en un lloc de 
treball d’arquitecte tècnic o categories de personal laboral equivalents.  

 

D’acord amb el següent desglós: 
 

0,15 punts per mes treballat en l’Administració Local.  

0,05 punts per mes treballat en altres administracions 
 

 
Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 dies. 

Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous 

períodes de 30 dies. Si, tot i això, finalment queden fraccions inferiors a 30 dies, aquestes 
no es tindran en compte. 

 

Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per 
l’Administració d’origen.  

En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta 

dedicació. 

En cap cas es valoraran els serveis prestats com a personal eventual o en pràctiques 
realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

2.Formació professional, amb un màxim de 3 punts 



 

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

relacionats amb matèries pròpies de la funció de la plaça que es convoca, impartits per 
l’Administració Pública o centres oficials, d’acord amb el següent barem:  

 

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:  
- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,05 punts.  

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

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

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

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

 

 
Cursos amb certificat d’assistència: 

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,025 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,05 punts.  

- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,10 punts.  

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,15 punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,20 punts.  

 
 

(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)  
Els cursos s’hauran d’acreditar 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 i 

la durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en 
compte.  

Si no s’especifica que el curs és d’assistència i aprofitament, s’entendrà que el curs és 

d’assistència.  
 

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

0,75 punts per cada Màster/Postgrau universitari que tingui relació amb la titulació exigida 
i tasques a desenvolupar.  

 

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.  

 

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

Per estar en possessió d'un nivell de coneixements de llengua catalana superior  o més 
especialitzat a l'exigit per a l'accés a la plaça, degudament acreditat amb el certificat 

oficial; 0,75 punts per nivell. 

Puntuació total de la fase de concurs  

Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal publicarà, a la pàgina web 
municipal i a l’e-tauler, la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i 

establirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci. Finalitzat el termini d’esmenes i 



reclamacions, el tribunal resoldrà i farà pública la valoració definitiva de la fase de concurs 

a la pàgina web municipal. 

 

 

VUITENA. –  Qualif icació de les proves  

El primer exercici de la fase d’oposició serà obligatori i eliminatoris i qualificats fins a un 
màxim de 10 punts, cadascun d'ells, essent considerats no aprovats/ades i exclosos/es 

del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts 
per superar-la. La nota final de cada exercici serà el resultat de la mitjana aritmètica dels 

punts atorgats per cada membre del tribunal. 

El segon exercici de la fase d’oposició serà obligatori i eliminatoris i qualificats fins  a un 
màxim de 20 punts, cadascun d'ells, essent considerats no aprovats/ades i exclosos/es 

del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 10 punts 
per superar-la. La nota final de cada exercici serà el resultat de la mitjana aritmètica dels 

punts atorgats per cada membre del tribunal. 

Al final de cadascun dels exercicis el Tribunal farà públiques les qualificacions obtingudes. 
Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per superar l'exercici obtindran 
la qualificació de no aprovats/ades i quedaran exclosos/es del procés selectiu.  

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

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

dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat 
d’oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempre que així ho hagin indicat a la 

sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius.  

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents 
processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, s’entendrà 

que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i 
mantenir-se fins a la data de la contractació. 

No obstant això, si durant el desenvolupament dels processos selectius, el tribunal 
considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les aspirants 

acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre 
part al procés selectiu de què es tracti. 

PUNTUACIÓ F INAL:  

La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:  

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.  

b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà 
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.  

En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:  

-En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova pràctica.  



-En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova teòrica.  

-Finalment, si encara persisteix l’empat, el tribunal podrà efectuar les preguntes que 
consideri adients per tal de procedir al desempat 

 

NOVENA.- Actuació dels /de les aspirants  

Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el dia i 
el lloc que es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin, llevat dels 

casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal.  

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

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

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

personalitat. 
 

DESENA.- Presentació de documentació.  

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

de 10 dies naturals des que es faci pública la relació d’aprovats, els documents següents:  

 Documentació acreditativa de la titulació exigida.  

 Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient disciplinari 

del servei de qualsevol de les administracions públiques per sentència ferma, així 
com que no incorre en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a les 

lleis i reglaments, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. 

 Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea o país amb 
conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de presentar 

documentació certificada per les autoritats competents del seu país d’origen amb 
acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que 

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

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

exercici de la funció.  

 Fotocòpia compulsada dels documents que es troben enumerats a la base tercera.  

Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presentés la documentació, 
no podria ser contractat, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de 

les responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. 
 

ONZENA.- Proposta de nomenament.  

Un cop acabades les qualificacions dels aspirants, el Tribunal farà pública la re lació 
d’aprovats per ordre de puntuació i comunicarà la proposta de nomenament a l’Alcalde de 

la corporació per tal que efectuï el corresponent nomenament, sense que en cap cas es 

puguin proposar més aspirants que places convocades. 
 



DOTZENA . -  Període de pràctiques 

De conformitat amb el que preveu l’article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s’estableix dins del procés de selecció un període de pràctiques que serà de sis mesos, per 

tal de garantir la idoneïtat dels candidats a les places convocades.  

L’avaluació del període de pràctiques s’efectuarà de forma motivada pe l cap de l’àrea i, si 
s’escau, del tècnic que sota la seva dependència hagi realitzat les pràctiques el candidat. 

L’aspirant que no superi el període en pràctiques no podrà ser nomenat funcionari de 
carrera. En cas que algun dels aspirants no superi el període de pràctiques, es procedirà al 

nomenament del següent aspirant per ordre de puntuació, sempre que hagi superat totes 
les proves. El període de pràctiques forma part del procés selectiu i en cas que algun dels 

candidats no el superi, aquest perdrà tots els drets derivats de la convocatòria i es produirà 

el cessament del seu nomenament.  

Finalitzat el període de pràctiques de 6 mesos de forma satisfactòria per part dels 

aspirants, aquests seran proposats a la Presidència per al seu nomenament com a 
personal funcionari de carrera.  

En cap cas no es podrà proposar el nomenament d’un nombre de persones participants 
superior al de les places previstes a la convocatòria. Les persones nomenades funcionàries 

de carrera, de conformitat amb l’article 84 del Reial decret 214/1990, de 30 de juliol, 
disposaran del termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació del seu nomenament en 

el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per fer el jurament o promesa i prendre 

possessió. La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la 
pèrdua de tots els drets  

 

TRETZENA. - Normativa aplicable  

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat 
destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l’Ajuntament, li serà 

aplicable a empleat/ada laboral, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la 

Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la 

compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció 
prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre,  a l'article 10 de la Llei 

21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990. 

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i jornada, la 
persona nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents 

de l’Ajuntament. 
 

 

 

CATORZENA. - Borsa de treball 

Aquelles persones que, no havent obtingut plaça, hagin superat les fases del concurs 
oposició, passaran a formar part de la borsa de treball per a la cobertura de forma 

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

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



De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional 1a del RD 896/1991, també 
passaran a formar part de la borsa de treball les persones que hagin superat totes les 

proves a excepció de la prova pràctica i psicotècnica.  

En el cas de la borsa, les persones que no hagin superat el pràctic ni el psicotècnic, no es 

valorarà la fase de concurs. En aquests casos només es tindrà en compte el resultat del 
tipus test, i en cas d’empat, es posarà per ordre de puntuació , tenint en compte el resultat 

obtingut al pràctic. En cas que a la vista dels resultats obtinguts en el cas pràctic es 

mantingui l’empat, es procedirà a un sorteig.   
 

QUINZENA.- Recursos 

Contra aquests bases, les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, els 
nomenaments/contractacions, i les resolucions que declaren no superat el període de 

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

que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació de la 
present resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins 

que el recurs de reposició hagi estat resolt expressament o s’hagi produït  la seva 

desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució, 
s’entendrà el recurs desestimat per silenci administratiu i es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar des de la data de notificació expressa o en el termini de sis 

mesos comptats des del següent a aquell en que es produeixi la desestimació per silenci. 

Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant 
l’ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu. El termini per interposar aquest recurs serà 

de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la resolució impugnada, 
sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 

procedent. 

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

seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant del mateix òrgan que el va dictar o 
davant de l’Alcalde/ssa. 

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es 
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la 

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

errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors 
també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.  

 

 

SETZENA.- Legislació subsidiària  

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 

 

ANNEX 1.-TEMARI  
 

TEMA 1.  La Constitució espanyola de 1979. Estructura contingut i principis generals. Els 
drets fonamentals i les llibertats públiques. El tribunal constitucional. 



TEMA 2.  L’organització de l’Estat en la Constitució. La Corona. Les Corts Generals: 

composició, atribucions i funcionament. El Govern: funcions i potestats.  

TEMA 3. L’organització territorial de l’Estat: les Comunitats  Autònomes i els seus estatuts. 
El finançament de les comunitats autònomes.  

TEMA 4.  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya; estructura i principis fonamentals. 

Institucions. Competències de la Generalitat de Catalunya. 
TEMA 5.  L’Administració local: principis generals. Ens que l’integren. La Llei de bases del 

règim local. La regulació del règim local a Catalunya. 
TEMA 6.  El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies 

generals de l’organització. Les competències municipals. Competències genèriques i 

obligacions mínimes. Règims municipals especials. L’organització comarcal de Catalunya. 
TEMA 7.  El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament.  

TEMA 8.  L’Autonomia Municipal. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans 

complementaris. Atribucions i competències.  
TEMA 9. Funcionament dels òrgans col·legials locals, convocatòries i ordre del dia. Actes i 

certificacions. 

TEMA 10. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, 
de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

TEMA 11. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Eficàcia i validesa dels actes 
administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.  

TEMA 12. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El còmput dels 

terminis administratius. Recepció i registre de documents.  
TEMA 13. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment 

administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. El silenci administratiu. 

TEMA 14. Llei 16/2015 de simplificació administrativa de Catalunya. Comunicació prèvia, 
declaració responsable. Característiques principals. 

TEMA 15.  Els béns de les entitats locals. Règim d’utilització del de domini públic. 
TEMA 16. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i 

la indirecta. La concessió. 

TEMA 17. El personal al servei de les entitats locals: les seves classes. Personal funcionari, 
interí i eventual. Drets i deures. El personal de relació laboral. Tipologia contractual; 

personal laboral indefinit i personal temporal. Drets i deures. 

TEMA 18.  Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment 
d’elaboració i aprovació.  

TEMA 19. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en 
l’activitat privada. Procediment d’atorgament de llicències. 

TEMA 20. Hisendes Locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. 

Ordenances fiscals. 
 

TEMARI ESPECÍFIC:  

 
TEMA 1.  La legislació urbanística vigent a Catalunya.  

TEMA 2. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la 

Generalitat de Catalunya. 
TEMA 3. Règim urbanístic del sòl:  classificació del sòl i qualificació. Els certif icats de règim 

urbanístic. 
TEMA 4. El Planejament Urbanístic. Classes de Plans i relació entre ells. El Pla d’Ordenació 

urbanística municipal d’Anglès, les zones i els sistemes.  

TEMA 5.  El Pla d’Ordenació urbanística municipal d’Anglès. 
TEMA 6.  La gestió urbanística: sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació. 

Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sistema d'actuació 

urbanística per expropiació. Ocupació directa. Conceptes. 
TEMA 7.  L’ordenança municipal d’Anglès sobre la intervenció en actes de naturalesa 

urbanística. 
TEMA 8.  La llicència urbanística, concepte i naturalesa jurídica, tipus de llicències. 

Procediment i competència per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.  



TEMA 9.  La comunicació prèvia i la declaració responsable. La primera ocupació: 

naturalesa i procediment. 

TEMA 10. Condicions d'habitabilitat en els habitatges nous i en habitatges usats. Principals 
modificacions incorporades en l'últim Decret d'habitabilitat (annexes del Decret).  

TEMA 11. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions Generals. 

Condicions Tècniques i administratives. Documents bàsics. 
TEMA 12. Protecció de la legalitat urbanística. El control de les infraccions urbanístiques, 

competència i procediment. Potestats del personal inspector. 
TEMA 13.  L’aturada d’obres en curs. Requisits i procediment. 

TEMA 14.  Les ordres d’execució. Competència i procediment. Les mesures cautelars. 

TEMA 15. Mesures de foment per la rehabilitació d'edificis, motivació i objectiu. 
Procediment per la valoració (inspecció Tècnica d’edificis). Regulació legal bàsica.  

TEMA 16. La Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació. El Projecte 

d'edificació. Tipus de projectes, les seves fases, el pressupost (costos directes i indirectes) i 
l’auditoria de projectes. 

TEMA 17. L'Explotació (Conservació i Manteniment) d'edificis: tipus de manteniments, el 

pla de manteniment, el seu Inventari i les revisions o gammes de manteniment.  
TEMA 18. Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. Lle i 3/2007, del 4 de 

juliol, de l’obra pública. Implantació i incidència de les obres en l’espai públic. 
TEMA 19. Règim jurídic dels contractes de les Administracions Públiques. Tipus de 

contractes.  

TEMA 20. L’Administració contractant. Òrgan de contractació. Procediments d’adjudicació 
de contractes.  

TEMA 21.  Control administratiu de les obres públiques. Preparació i adjudicació d’un 

contracte administratiu. Contingut de l’informe justificatiu per l’inici per a la contractació.El 
responsable del contracte. 

TEMA 22. Execució de contractes d’obres (I). Fases (lliurament, recepció, certificació final, 
liquidació i devolució de garantia). Les certificacions d’obres. 

TEMA 23.  Execució de contractes d’obres (II). Modificacions de contractes. Causes i 

procediment.  
TEMA 24.  Execució de contractes de subministraments i serveis. 

TEMA 25. Projectes i memòries valorades d’obres d’urbanització. Objecte i contingut 

documental. 
TEMA 26.  Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Contingut.  

TEMA 27. Pla de seguretat i salut en el treball. Contingut. Proteccions individuals i 
col·lectives. 

TEMA 28. Desenvolupament i control de les obres. Accés i serveis afectats. El control de 

qualitat. Obres defectuoses o mal executades. Plànols de les obres executades.  
TEMA 29. Residus de la construcció a Catalunya. El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

TEMA 30.  Infraestructures de serveis urbans. Xarxes d’instal·lacions. Consideracions 

generals, materials i elements. 
TEMA 31. Serveis urbanístics. Paviments, calçades i voreres. Consideracions generals: 

dimensionat, tipus, materials i seccions constructives. 
TEMA 32. Serveis urbanístics. Xarxes de clavegueram. consideracions generals: 

dimensionat, tipus, materials, elements i seccions constructives.  

TEMA 33. Serveis urbanístics. Xarxa d’aigua potable. Consideracions generals: 
dimensionat, materials i elements. 

TEMA 34. Rases a la via pública. Condicions generals d’obertura. Rebliments de rases, 

compactació de sols i assaig Proctor. Reposició paviments. Encreuaments de calçada. 
Senyalització i abalisament. 

TEMA 35. Senyalització a les vies urbanes d’obres i materials auxiliars d’obres. Ocupacions 
en voreres. Ocupacions en calçades. 



TEMA 36. Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat. La supressió de barreres 

arquitectòniques. La llei d'accessibilitat, condicions per a l'edificació i els espais públics. El 

Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
TEMA 37. Ordre VIV 561/VIV/2010, d’1 de febrer per la qual es desenvolupa el document 

tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 

d’espais públics urbanitzats. 
TEMA 38. El RD 1627/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 
TEMA 39. La llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Objecte, 

àmbit d’aplicació i definicions. Normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos 

laborals. 
TEMA 40. Organització de la prevenció. Recursos interns i externs. Modalitats preventives.  

 

 
 

ANNEX 2. FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

Primer. -  Ordre en la borsa de treball.  

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

obtinguda en les proves del procés selectiu, de major a menor nombre de punts. I tenint en 
compte allò establert a la base catorzena.  

Segon.- Situacions en la borsa de treball.  

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

situacions: 

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

serveis a l'Ajuntament a través d'un nomenament de personal interí. També es considerarà 
en servei actiu i integrant de la borsa de treball qui, amb motiu d'haver superat les proves 

de selecció per a una plaça de funcionari interí hagi obtingut aquesta plaça.  

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

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

2.- Les persones que, estant en la borsa de treball, ocupin una plaça diferent de la de la 
borsa de treball en qüestió, de personal laboral o funcionari de l'ajuntament, temporal, fixa 

o en propietat, o incorrin en alguna altra situació que suposés estar declarat en excedència 

per incompatibilitat o en situació de serveis especials. 

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

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

El personal en actiu passarà a la situació de disponible una vegada hagi estat cessat per 
alguna causa de les previstes a l'article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic 

(causes de cessament del personal funcionari interí). 

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

situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball, les persones que, formant part d'una 
borsa de treball, estiguin en una de les següents situacions i així s'acrediti fefaentment: 



1.- Les persones que, no estant en actiu, es trobin en una situació de malaltia que 
suposaria la incapacitat temporal, mentre duri aquesta situació de malaltia.  

2.- Les persones que, amb motiu d'embaràs, part o adopció, estiguessin en situació de 
poder demanar la llicència per maternitat, ja sigui abans o després del part.  

3.- Les persones a les quals no hagi estat possible contactar en el moment d'emetre's una 
oferta de feina, d'acord amb el procediment que estableixen aquestes bases. 

4.- Les persones que, en el desenvolupament de les seves funcions per raó d'un 
nomenament interí, hagin estat sancionades amb suspensió de feina i sou, en els termes 
expressats en aquestes bases. 

d.- Situació de baixa definitiva: S'hi declararan i seran eliminades definitivament de la 
borsa de treball les persones que es trobin en alguna de les següents situacions: 

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

2.- Les persones que accedeixin a la plantilla de l'Ajuntament a través d'un nomenament de 
personal funcionari de carrera per a la mateixa plaça que estan en la borsa de treball, en 

aquest segon cas una vegada hagin superat el període de prova establert en el contracte, 

si s'escau. 

3.- Les persones que, una vegada iniciada la relació funcionarial d'interinitat o laboral 
temporal, renunciïn voluntàriament al nomenament com a personal funcionari. 

4.- Les persones que hagin estat sancionades amb separació del servei, o acomiadament 
per causes disciplinàries, o condemnades amb la pena d'inhabilitació especial o absoluta, 

en els termes regulats en aquestes bases. 

5.- Les persones que, havent obtingut una sentència judicial ferma d'acomiadament nul o 
improcedent i, com a conseqüència d'això, disposin de l'opció de demanar la readmissió o 

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

6.- Les persones que no acreditin complir amb els requisits d'accés a l'Administració 
establerts per al nomenament de personal funcionari interí. 

7.- Les persones que estiguin en baixa temporal per no haver estat contactades, d'acord 
amb el que disposen aquestes bases. 

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

Tercer. -  Durada de la borsa de treball. 

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

la data del decret de constitució de la borsa. Una vegada hagin passat e ls dos anys, la 
borsa s'extingirà i les persones que hi estiguin inscrites perdran tots els drets que es 

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

Quart .-  Gestió de les borses de treball. 



Quan es produeixi una vacant que l'Ajuntament decideixi ocupar, i hi hagi una borsa de 
treball en vigor per a la cobertura de les places vacants, l'Ajuntament cridarà les persones 

de la borsa de treball en situació de disponibles, que tindran preferència per cobrir la 
vacant sobre la tramitació d'un procés de selecció amb aquest mateix objecte. 

La crida es farà entre les persones en situació de disponibles, d’acord amb l’ordre de 
qualificació, començant la persona que es trobi en la posició més alta de la borsa, per al 

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

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

En el cas de persones en situació de baixa temporal, un cop finalitzada la causa que va 
motivar el pas a aquesta situació, la persona interessada ha de comunicar per escrit la 

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

la notificació, l'Ajuntament declararà la persona que estigui a la borsa de treball en situació 
de disponible, llevat que li correspongui quedar en una altra situació. En cap cas, 

l'Ajuntament declararà en situació d'actiu qui estigui en situació de baixa temporal mentre 

la persona interessada no acrediti les circumstàncies necessàries per fer el canvi d'estat. 

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

passaran de nou a situació de disponible a la borsa de treball amb la mateixa posició que 
varen obtenir en les proves selectives, un cop acabat el contracte o el nomenament 

corresponent i sempre que la borsa de treball continuï vigent. 

L'Ajuntament inclourà, dintre de les crides a les ofertes de feina, el personal que en el 

moment de la crida estigui en situació d'actiu, d'acord amb l'ordre que li correspongui 
dintre de la borsa de treball, per tal que valori si les condicions de la nova contractació o el 

nou nomenament són més avantatjoses que les que tingui actualment en el servei actiu. 

Refusar aquesta oferta de feina no tindrà efectes sobre la seva permanència en la borsa 
de treball. Aquest crida no es farà si del nou nomenament o contractació se superessin els 

períodes màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de 
personal funcionari interí previstos a la legislació pertinent. 

Cinquè.-  Funcionament de les crides a les ofertes de feina. 

El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà per qualsevol 

procediment àgil que permeti deixar constància de l'emissió de l'oferta de feina i de la 
resposta de la persona que està a la borsa de treball. Així, l'oferta s'emetrà preferentment 

per correu electrònic o via telefònica, i si és per via telefònica es farà preferentment a 

través de SMS o un altre mitjà anàleg que en deixi constància escrita i que els mitjans 
tecnòlogics d'ús comú permetin. A aquest efecte, es considera com a vàlid per emetre la 

crida a l'oferta de feina el correu electrònic o el telèfon facilitat a la sol·licitud de 
participació en el procés selectiu que condueixi a la formació de la borsa de treball, i és 

responsabilitat de la persona interessada informar l'ajuntament d'algun canvi en les 

esmentades dades de contacte. En cas de trucada telefònica, l'empleat públic deixarà 
constància a l'expedient mitjançant diligència del contingut de la conversa. 

En el moment de fer-se l'oferta de feina, l'Ajuntament ha de facilitar, de forma objectiva i 
sense emetre opinions personals, tota la informació disponible sobre condicions de 

nomenament o contractació, salari, horaris o qualssevol altres que facilitin al màxim la 

presa de decisió a la persona interessada sobre l'acceptació o el refús de l'oferta. També 
se l'ha d'informar de la possibilitat d'al·legar alguna causa de pas a baixa temporal, si e s 

donen els requisits per passar-hi. 



Una vegada contactada la persona i feta l'oferta, l'Ajuntament oferirà un termini màxim 
d'un dia per tal que la persona a qui s'ofereix la feina doni una resposta definitiva sobre la 

seva acceptació o el seu refús. 

En cas que la persona contactada refusi l'oferta de feina, es farà constar per diligència a 

l'expedient corresponent i la persona passarà a la situació que li correspongui, procedint-se 
acte seguit a contactar la persona següent de la llista. 

En el cas que, passat un dia laborable des de l'emissió del missatge d'oferta, pel mitjà que 
sigui, no es localitzés l'aspirant o no se n'hagi rebut resposta, es farà constar per diligència 

en l'expedient corresponent i es procedirà a contactar de nou. Es faran un màxim de  tres 
intents, i si en tots ells l'aspirant continua il·localitzable o no respon, es farà constar aquest 

fet per diligència i la persona passarà a la situació de baixa temporal. Acte seguit, es 

posarà aquest fet en coneixement de la persona interessada, mitjançant la corresponent 
notificació, oferint-li un termini de 10 dies per tal que actualitzi les seves dades de 

contacte. En cas de no rebre's resposta en el termini establert, l'Ajuntament decretarà el 

pas de la persona a situació de baixa definitiva. S’entendrà com a dia laborable els dies no 
festius compresos de dilluns a divendres. 

Sisè. -  Règim disciplinari. 

El personal integrant de les borses de treball, amb ocasió de la prestació dels serveis, pot 
incórrer en la responsabilitat disciplinària o penal que li correspongui d'acord amb el 

caràcter funcionarial o laboral de la relació d'ocupació. 

Si no és possible el compliment de la sanció, o de la seva totalitat segons s'escaigui, una 
vegada ha assolit fermesa, per haver finalitzat la prestació de serveis , la sanció es farà 

efectiva de la manera següent: 

a) Si la sanció és de suspensió de funcions, es declararà l'integrant de la borsa sancionat 

en baixa temporal pel temps de durada de la sanció, o en el seu cas pel temps que li resti 
per complir, des del moment en que li hauria correspost rebre una oferta de treball.  

Si la durada és superior a sis mesos, serà declarat de baixa definitiva en la borsa de treball. 

b) Si la sanció o pena és de separació del servei, acomiadament o inhabilitació especial, 
serà declarat de baixa definitiva en la borsa de treball des de la qual va ser seleccionat per 

a la prestació de serveis durant la qual incórrer en responsabilitat. 

c) Si la pena és d'inhabilitació absoluta, la baixa definitiva es declararà en totes les borses 
de treball de les que formi part la persona que hagi rebut la condemna.  

 

ANNEX 3- INSTÀNCIA ESPECÍFICA QUE HA D’ACOMPANYAR-SE COM A DOCUMENT ADJUNT A 
LA INSTÀNCIA GENÈRICA.  

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU  PER COBRIR UNA PLAÇA  
D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (A2)  INCLÒS A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’EXERCICI 
2018 I  LA CREACIÓ D’UNA BORSA. 

NOM:  



DOMICILI:  POBLACIÓ:  CODI POSTAL  

TELÈFON:  DNI 

CORREU ELECTRÒNIC:  

EXPOSO QUE:  

 Accepto les bases de la convocatòria i reuneixo totes i cadascuna de les condicions 
i circumstàncies per a participar en el procés selectiu per a la cobertura definitiva 

d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament d’Anglès.  

 Tinc capacitat funcional per l’exercici de les places convocades.  

 No estic separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques ni em trobo en inhabilitació absoluta o especial per 
accedir a la funció pública.  

Adjunto la següent documentació: 

 DNI 

 Comprovant pagament taxa 

Que en relació a l’acreditació de l’equivalència de coneixements de llengua catalana:  

 Aporto certificat emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, Consorci per la Normalització Lingüística, Junta Permanent de 

Català o equivalent.  

 Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements, i per tant, hauré de 

realitzar la prova prevista a les bases.  

SOL·LICITO ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu.  

(Signatura) 

 

Anglès,              de                            de 20...” 

 

 

 

Segon.- Convocar el concurs oposició per cobrir definitivament una plaça d’arquitecte/a 
tècnic/a municipal de l’Ajuntament d’Anglès, incloses a l’oferta pública d’ocupació de 

l’exercici 2018 i la creació d’una borsa. 



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 i al BOE, atorgant un termini de vint dies naturals per la 
presentació de sol·licituds, comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

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. 

 


		2021-12-30T18:23:50+0100
	SANDRA PINOS MARTINEZ - DNI 40594804B (TCAT)
	#T#SecretÃ ria


		2021-12-30T18:33:18+0100
	Jordi Pibernat Casas - DNI 46671579W (TCAT)
	#T#Alcalde




