
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 

DE DESEMBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000023  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 2 de desembre de 2021 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:15 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Google Meet 

 

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 22 de 18 de novembre 

de 2021. 

 

2.0.- Llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós amb XIP 

963002100042607.(Expedient núm. X2021001950) 

 

3.0.- Llicència urbanística per la reforma de la finca del carrer Escoles, núm. 55. 

(Expedient núm. X2021001588) 



 

 

 

 

4.0.- Assumptes urgents. 

 

4.1.- Aprovació expedient de contractació del subministrament de material per la 

brigada municipal. (Expedient núm. X2020000750) 

 

4.2.- Adjudicació Lot 1 de la licitació de serveis de socorrisme i monitoratge. 

(Expedient núm. X2021001415) 

 

4.3.- Adhesió a l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica. (Expedient núm. 

X2021001373) 

 

4.4.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i l'escola 

FEDAC en suport a l'activitat de robòtica educativa-. (Expedient núm. X2021001850) 

 

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 22 de 18 de novembre 

de 2021. 

 

Un cop llegida l’acta número 22 de 18 de novembre de 2021, es sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment peri l lós amb XIP 

963002100042607.(Expedient núm. X2021001950)  

 
 

Antecedents 
1. El Sr. S.P.S. ha sol·licitat  en data 17 de novembre de 2021 una llicència per a la 

tinença d'un gos potencialment perillós. 

 
2. Consta aportada la següent documentació: 

 

 Fotocòpia del DNI o passaport. 

 En tràmit per a l’obtenció de Certificat de penals (a fi d’acreditar que es compleix amb 

l’article 3.2.b) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 

gossos considerats potencialment perillosos). 

 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb 

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

gossos considerats potencialment perillosos). 



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.  

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

identificatiu. 

 

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

9 de maig de 2016. 

 

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

 

Primer. -  Autoritzar al Sr. S.P.S. la llicència de tinença i conducció del gos potencialment 
perillós amb xip núm. 963002100042607, 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  

 

 

 

 

3.0.- Llicència urbanísitica per la reforma de la finca del carrer Escoles, núm. 55.( 

Expedient núm. X2021001588)  

 

 

Identificació de l’expedien t 

 
Llicència urbanística per la reforma de la finca del carrer Escoles, 55 

 
Interessada: A.S.M. (***6645**) 

 

Antecedents 
 

1.- En data 29.09.2021 i registre d’entrada E2021005825, la interessada va presentar una 
instància en la sol·licitava llicència urbanística per obres de reforma de la finca del carrer 

Escoles, 55. Acompanya a la sol·licitud la següent documentació tècnica: 
 

 Projecte bàsic i d’execució visat pel COAC amb el codi 2021401551 de 23/09/2021 

 Fitxa de característiques COAC 

 Justificació bonificació ICIO 

 Visat favorable COAC 

 Estudi bàsic de seguretat i salut 

 Full d’assumpció de la direcció facultativa de l’obra visat pel Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya 

 

2.- Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 1155 de data 21.10.2021, es requereix a la 
interessada que esmeni la documentació presentada, d’acord amb les consideracions citades 



 

 

 

en l’informe tècnic de data 20.10.2021 emès per l’arquitecta municipal i del qual se li dona 
trasllat. 

 

3.- En data 03.11.2021 i registre d’entrada E2021006728, A.S.M. presenta documentació en 
resposta al requeriment efectuat. 

 

4.- En Data 10.11.2021 l’arquitecta municipal emet un nou informe en e l que una vegada 

examinada la documentació presentada, informa: 

 

“Valoració del projecte  

Les obres per a les quals es sol·licita llicència s’ajusten a la normativa urbanística que li és 

d’aplicació.  

 

Conclusions  

Ateses les consideracions anteriors s’informa favorablement la sol·licitud presentada per 

A.S.M. per dur a terme les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada 

carrer Escoles, 55, segons projecte tècnic presentat redactat per A.S.M. i  visat del COAC 

2021401551 de 23-09-2021 i documentació complementària presentada. Subjectant-la al 

compliment de les condicions generals del municipi i a les particulars següents:  

Abans de l'inici de les obres caldrà presentar la següent documentació: 

 a. Full d’assumpció de la direcció d’execució de l’obra signat per tècnic competent i visat pel 

Col·legi professional corresponent.  

b. Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.  

c. Nomenament del contractista amb, si escau, la corresponent declaració d’aquest 

d’estar donat d’alta d’IAE. 

d. En el cas que l’obra requereixi ocupar la via pública o la instal·lació de grues torre 

caldrà que es disposi de la preceptiva autorització.  

e. Fitxa estadística d’edificació i habitatge de la Generalitat” 
 
5.- Vist informe jurídic  emès per la Tècnica d’Administració General dels Serveis, en data 

24.11.2021, i esmenat en data 2.12.21 en el que una vegada examinada la document ació 

presentada i la normativa d’aplicació, conclou:  

 
“CONCLUSIÓ   

Tenint en compte les consideracions anteriors, procedeix informar FAVORABLEMENT la 
concessió de la llicència sol·licitada, amb les consideracions i condicions exposades en 

l’informe tècnic.  

 
En relació a les bonificacions sol·licitades, procedeix aplicar la bonificació del 50% de la  

quota de l’impost en relació al capítol del pressupost del projecte 07.7 Instal·lacions – solar i 

renovables, de -18,24€. No obstant, la corporació decidirà si concorren les circumstàncies per 
declarar l’interès municipal de l’obra” 

 



 

 

 

Fonaments de Dret 

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

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

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

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

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

d’aplicació. 

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

de l'Alcaldia segons el Decret  814 de 2 d’agost de 2021, i d'acord amb les atribucions que li 

confereix l'art.53.1.r del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'art.21.1.q)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Resolució 

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

Primer.- Concedir a A.S.M., llicència urbanística per a les obres de reforma de la finca ubicada 

al carrer Escoles, 55,  amb un pressupost d’execució material de  129.730,00€, segons la 

documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la llicència urbanística com a 

condició material de la mateixa, redactada per l'arquitecta A.S.M., col·legiada 74174-4 del 

COAC, a qui correspon també la direcció facultativa de les obres i la coordinació de la 

seguretat, amb compliment de les condicions i recomanacions citades per l’arqu itecta 

municipal. 

Segon.-  Informar a la persona interessada que haurà de fer efectiva la liquidació 

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

per a l’obtenció de la llicència que el servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la 

Selva li enviarà en els propers dies, indicant-li la forma i termini d’ingrés. (Acord Ple 

05/02/2019 del Consell Comarcal de la Selva, d’acceptació de la delegació de l’Ajuntament 

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

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

 

Taxa de tramitació de l’expedient (Pressupostos de 

més de 50.000€) 

484,55 € 

ICIO (3,75% del pressupost de les obres) 4.864,87 € 

TOTAL 5.349,42 € 

 

Tercer. -  Declarar que la present obra de rehabilitació d’una habitatge d’ús privat al carrer 

Escoles, 55, no revesteix d’especial d’interès municipal o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball,  als efectes de  

l’aplicació de la bonificació prevista en la lletra k) de l’ordenança fiscal. Tanmateix es 

considera, que si procedeix l’aplicació de la bonificació prevista en la lletra f) per obres que 



 

 

 

fomentin l’estalvi energètic i la utilització d’energies alternatives, sobre la partida del 

pressupost. 

Capítol 07.7 Instal·lacions – solar i renovables 973 € x 3.75% =36,48€ 

Bonificació 50% renovables = -18,24€  

Taxa de tramitació de l’expedient (Pressupostos de 

més de 50.000€) 

484,55 € 

ICIO (3,75% del pressupost de les obres) 4.864,87 € 

Bonificació energies renovables -18,24 € 

TOTAL 5.331,18 €  

 

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

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

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

com del termini de finalització de les obres, per la meitat del termini de què es tracti, prèvia 

sol·licitud expressa de l’interessat formulada abans de la conclusió dels terminis de terminats, 

sempre que la llicència sigui conforme amb l’ordenació urbanística vigent en el moment de la 

concessió de la pròrroga. 

Cinquè.- Informar que abans de començar les obres, s’ha de presentar la següent 

documentació, que cita l’arquitecta municipal en el seu informe. 

 

Sisè.- Notificar el present acord a la interessada, juntament amb els informes tècnic i jurídic.  

 

Setè. - Comunicar al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva el present 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.0.- 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. 

 

 

4.1.- Aprovació expedient de contractació del subministrament de material per la 

brigada municipal . (Expedient núm. X2020000750)  

 

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de material per la brigada 

municipal i convocar licitació per a l’adjudicació del contracte. 



 

 

 

 

Antecedents 

 

1.- Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, es considera necessari que 

es tramiti un contracte administratiu de subministrament mitjançant lots per 

subministrar el material de construcció, material de ferreteria, material elèctric i 

material de lampisteria per la brigada d’obres i manteniment, d’acord amb la 

justificació de l’informe de necessitat de data 11/11/2021, el contingut del qual 

s’assumeix per aquest òrgan de contractació. 

 

2.- Vist l’Informe d’àrea de Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els 

aspectes tècnics del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, elaborant-

se els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació. 

3.- A l’empara del que preveu la Disposició Addicional Tercera.2 i l’article 117.2 de la 

LCSP, es tramita el contracte de forma anticipada, de manera que el contracte resta 

sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 

finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s’imputa la despesa 

de les obligacions que se’n derivin. 

4.- Vist l’informe jurídic favorable emès en data 26 de novembre de 2021 i conformat 

per la Secretaria d’aquest Ajuntament. 

5.- Vista la fiscalització prèvia favorable emesa per la Intervenció municipal en data  

29.11.2021 

 

Fonaments de dret 

 

Atès allò previst als articles 16, 116 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-. 

De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan de 

contractació competent és la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons 

Decret de 2 d’agost de 2021. 

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

 

PRIMER.- APROVAR la tramitació anticipada de l’expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert simplificat del contracte de subministrament de material per la 

brigada municipal per import de 68.000 euros, corresponents al preu base de licitació, 

als quals s’haurà de repercutir 14.280 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor 

afegit i per una durada de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per 1 any més, amb el 

següent detall per lots: 

 



 

 

 

 
Anualitat  Preu IVA Import total 

Lot 1 Subministrament de Material de construcció 28000 5.880 33.880 

Lot 2 Subministrament de material de ferreteria 16.000 3.360 19.360 

Lot 3 Subministrament de material elèctric 16.000 3.360 19.360 

Lot 4 Subministrament de material de lampisteria 8.000 1.680 9.680 

 

SEGON.-  APROVAR el plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 

particulars que regirà la contractació del subministrament expressada en l’apartat 

anterior. 

 

TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte 

per procediment obert simplificat, donant ordre de que es publiqui el pertinent anunci 

al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 15 dies 

naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 

 

QUART.- AUTORITZAR la despesa de fins a 82.280,00 € amb càrrec a les aplicacions 

que figuren al PCAP, subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient als 

pressupostos 2022 i 2023. 

 

CINQUÈ.- CONDICIONAR l’adjudicació del contracte  a l’existència de crèdit adequat i 

suficient per al finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals 

s’imputa la despesa de les obligacions que se’n derivin. 

 

SESIÈ.- PUBLICAR el present acord al Perfil del contractant d’acord amb l’article 63.3 

a) LCSP. 

 

 

 

 

Es passa a la votació la petició del Sr. Alcalde que aquest punt quedi sobre la taula 

d ’acord amb l ’article 92.1 del Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic 

de les entitats locals (ROF) i  ajornar a la següent sessió, si s’escau, l ’aprovació de 

l ’expedient de contractació del subministrament de material per la brigada municipal i  

convocar l icitació per a l ’adjudicació del contracte, la qual és favorable per unanimitat  

dels 4 assistents. 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer i  

Esteve Trias Caparrós) 

 

 

 

 

4.2.- Adjudicació Lot 1 de la l icitació de serveis de socorrisme i monitoratge. 

(Expedient núm. X2021001415)  

 



 

 

 

Assumpte  

Contracte de serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina Municipal de 

l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris 

d’adjudicació 

 

Antecedents 

Primer. Vist que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, es  considera necessari que es tramiti un 

contracte administratiu de serveis socorrisme i monitoratge per a la piscina municipal 

de l’Ajuntament d’Anglès. 

Segon . En data 30 de juliol de 2021 es va desistir per decret d’Alcaldia de la licitació 

dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina Municipal de l’Ajuntament 

d’Anglès amb número d’expedient X2021000678. 

Tercer. En data 02 de setembre de 2021 es va aprovar per decret d’Alcaldia 

l’expedient d’incoació consistent en la licitació dels serveis de socorrisme i 

monitoratge per a la Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Anglès amb número 

d’expedient X2021001415. 

Quart. En data 16 de setembre de 2021 es va aprovar per acord de la Junta de 

Govern Local la licitació dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina 

Municipal de l’Ajuntament d’Anglès. 

Cinquè. Vista la despesa pressupostària anual assignada pel següent expedient que 

es mostra a continuació: 

 

Anualitat Import (IVA exclòs)  Aplicació pressupostaria 

2021 

 

28.432,44 € 341  22799  “CONTRACTE  MONITORATGE  I  

SOCORRISME PISCINA” 

2022 113.729,72 € * 

2023  85.297,30 € * 

*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 

despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les 

anualitats que correspongui. 



 

 

 

Sisè. Consta a l’expedient les actes de la Mesa de contractació de data 13 d’octubre, 

04 i 29 de novembre de 2021. 

 

Fonaments de Dret 

Primer. Vist allò que disposen els articles 308 a 315 de la Llei 9/2017, de 8 de 

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

dels contractes de serveis. 

Segon . Vist l’article 17 de la LCSP, on es diu que es consideraran contractes de 

serveis “aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 

desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una 

obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el 

servei de manera successiva i per un preu unitari”. 

Tercer. Vist allò que disposa l’article 174.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals, pel qual es subordinen els crèdits de les despeses plurianuals per 

a cada exercici que autoritzin els respectius pressupostos. 

Quart. D’acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, la competència com a òrgan de 

contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els 

contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el 

seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, 

la quantia de  sis milions d’euros correspon a l’alcalde. En aquest cas, pel que fa a la 

competència per adoptar el present acord recau en la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament d’Anglès, en virtut del decret d’alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 2019, 

pel qual l’Alcaldia delega a la Junta les competències com a òrgan de contractació per 

la celebració de contractes superiors a un valor de 5.001,00 € i que no superin els 

límits competencials definits en la Disposició Addicional segona de la LCSP. 

Cinquè. D’acord amb l’article 157.6 de la LCSP, la proposta d’adjudicació no crea cap 

dret a favor del licitador proposat enfront de l’Administració. No obstant això, quan 

l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, 

la seva decisió s’ha de motivar. 

 

Resolució 

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

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

ordinària. 



 

 

 

SEGON. Adjudicar el Lot 1, consistent en el servei de socorrisme, de la licitació de 

serveis de socorrisme i monitoratge, mitjançant procediment obert amb una pluralitat 

de criteris d’adjudicació, a la UTE SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA – SH CONCEPT 

FORMACIÓ. 

El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la signatura del 

contracte amb possibilitat de dues pròrrogues anuals i, per tant, la seva durada 

màxima pot ser de quatre (4) anys. El pressupost d’adjudicació és de 114.616,90 €, 

més l’IVA al 21% (24.069,55€), essent un total de 138.686,45 euros. 

L’empresa adjudicatària es compromet a dur a terme les següents millores en la 

prestació del servei de socorrisme: 

 Dotació de la farmaciola necessària a les dues piscines durant el període 

contractat i que aquestes estiguin obertes al públic. El material de la 

farmaciola haurà de ser reposat en 24 hores per tal que sempre estigui 

disponible per la seva utilització. 

 

 Dotació d’un servei de cardio-protecció per a les instal·lacions de cadascuna de 

les piscines. 

 

 Borsa de 30 hores anuals de socorrisme per a activitats puntuals de caire 

socioeducatiu sense contraprestació econòmica (Cal  entendre  per activitats 

puntuals de caire socioeducatiu aquelles activitats aprovades per l’Ajuntament 

que es duguin a terme a la piscina municipal d’Anglès i que  tinguin  un 

caràcter social i/o educatiu i es realitzin de forma puntual i no recurrent). 

 

TERCER. Requerir a la UTE SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA – SH CONCEPT 

FORMACIÓ per a què, en un termini de 15 dies hàbils, presenti la següent 

documentació: 

 Escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la  persona  representant  o  de  la  persona  apoderada  única  

de  la  unió amb  poders suficients per exercir  els drets  i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva  extinció. 

 

 Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 

QUART. Disposar la despesa pressupostària que es detalla a continuació: 

Anualitat Import (IVA 

exclòs) 

Aplicació pressupostaria Tercer 

2022 69.343,23 € 341  22799  “CONTRACTE  

MONITORATGE  I  

UTE SPORTGEST 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 



 

 

 

SOCORRISME PISCINA” – SH CONCEPT 

FORMACIÓ amb NIF 

***1693** 

2023  69.343,22 € * UTE SPORTGEST 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

– SH CONCEPT 

FORMACIÓ amb NIF 

***1693** 

*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 

despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les 

anualitats que correspongui. 

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

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

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

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

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

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

contractació administrativa. 

SISÈ. Informar als adjudicataris que el contracte no es podrà formalitzar en document 

administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat 

qualificat o reconegut de signatura electrònica, abans que transcorrin 15 dies hàbils 

des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 

SETÈ. Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries i a la resta de les 

empreses licitadores que han pres part en el procediment de contractació i comunicar-

la a la persona responsable del contracte. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.3.- Adhesió a l 'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica. (Expedient núm.  

X2021001373) 

 

 



 

 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS D’ADHESI Ó AL CONTRACTE 

2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).  

 

Antecedents.-  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 

data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 

de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció 

de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 

seleccionades: 

 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat 

anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment 

establert per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va 

procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 

relacionades. 

 

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci  

va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 

l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives 

particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a 

l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), 

mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades 

en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment 



 

 

 

administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de 

l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb 

la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum 

total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà 

adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa 

IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

 

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 

adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament 

elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 

anterior.  

 

5.- Vist l’informe de necessitat signat per l’Alcalde, amb data 23 de novembre de 

2021, on consta la necessitat que té l’Ajuntament d’Anglès sobre la contractació del 

subministrament d’energia elèctrica. 

 

6.- Vist l’informe jurídic favorable emès pel Tècnic de Gestió d’Administració General i 

conformat per la Secretària de la Corporació, amb data 24 de novembre de 2021. 

 

7.- Vista la fiscalització prèvia empresa per la intervenció municipal. 

 

Fonaments de Dret 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats 

per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

 



 

 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 

núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de 

l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 

D01). 

 

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

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

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Anglès al contracte 2019.03-D1 de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de 

gener de 2022, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos 

cadascun.  

 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament d’Anglès, ordenats per lot, que 

s’inclouen al contracte: 

 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 

SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031406134610001RF0F 2.1A FONT DEL CANYO 0, S/N, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

2 ES0031406134687012ZZ0F 2.0TD VERNEDA 61, ESC D, 4-1, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

3 ES0031406138372001JN0F 2.0TD AFUERAS 0, ZNA ZONA 

SNGASOLINERA, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

4 ES0031406138376001AX0F 2.0TD PLA DE LA COMA 0, S/N, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

5 ES0031406138394001GR0F 2.0TD AV ANTONI GAUDI 0, S/N, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

6   ES0031406138740001MN0F 
 

2.0TD FABRIQUES 21, ANGLES, 17160, 



 

 

 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

7 ES0031406138758001YA0F 2.0TD FONT DEL CANYO 0, S/N, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

8 ES0031406138960001WV0F 2.0TD MAJOR 21, 1, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

9 ES0031406139133003AJ0F 2.0TD PONENT 35, BJO, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

10 ES0031406139185001XP0F 2.0TD PZ VILA 0, S/N, ALUM PUBLICO, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

11 ES0031406139278005YT0F 2.0TD VERNEDA 61, 1-1, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

12 ES0031406141945001LP0F 2.0TD PZ SANTA MAGDALENA 7, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

13 ES0031406141945002LD0F 2.0TD PZ SANTA MAGDALENA 7, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

14 
 
ES0031406142045001CG0F 

 

2.0TD AFUERAS 0, S/N, BJO, CEMENTIRI, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

15 
 
ES0031406142432001XY0F 

 

20DHA NORD 0, S/N, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

16 
 
ES0031406143772001NA0F 

 

2.0TD TR PASSEIG R FUSTER 0, CAN CAN 

S/N CENDRE, BJO-1, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

17 ES0031406146031001LN0F 2.0TD PZ VILA 0, S/N, PRKING, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

18 ES0031406147310001ZM0F 2.0TD PINS 0, S/N, AV STA COLOM, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

19 ES0031406147311001BQ0F 2.0TD AV SANTA COLOMA 23, 

TRAVESSERA, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

20 ES0031406147632001FM0F 2.0TD FABRIQUES 19, C 152, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

21 ES0031406242020001NF0F 2.0TD ILLA 0, ZNA ZONA S/N CT.49335, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

22 ES0031408131292001GG0F 2.0TD CR N-141 0, SEMAFORICA, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 



 

 

 

GIRONA-ANGLES 

23 
 
ES0031408455136001SW0F 

 

2.0TD UR CAN CENDRE 0, AP 

ALUMBRADO PUBLICO JARDINS, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

24 ES0031408455994001JX0F 2.0TD DE JOAN MIRO 0, ZNA ZONA 

ESPORTIVA EP, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

25 ES0031408462802001AX0F 2.0TD SANTA BARBARA 0, ESQ ESQUINA 

S.RUSINYOL, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

26 
 
ES0031406138320001YS0F 

 

2.0TD AFUERAS 0, S/N, B CAN SERRA, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

27 
 
ES0031406138371001QR0F 

 

2.0TD DE JOSEP PLA 0, AP ALUMBRADO 

PUBLICO S/N *, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

28 ES0031406138444001SE0F 2.0TD SANT MIQUEL 48, AP ALUMBRADO 

PUBLICO *, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

29 ES0031406138535001QB0F 2.0TD AVELLANEDA 0, S/N, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

30 ES0031406138661001CV0F 2.0TD CR OSOR 0, S/N, AL PUBLICO, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

31 ES0031406138751001TH0F 20DHA FABRIQUES 0, S/N, ALD PUBLICO, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

32 
 
ES0031406139136001HK0F 

 

2.0TD PONENT 14, BIS, BAR ESPINET, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

33 
 
ES0031406238269001HP0F  

 

21DHA FABRIQUES 0, JTO JUNTO ESTACIO-

VEL, ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

34 ES0031406242021001DH0F 2.0TD DE JOAN MIRO 0, S/N CT.49334, 

ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

35 ES0031408377498001KC0F 2.0TD AV DELS PAÏSOS CATALANS 0, C-

63 PQ 38,5, ANGLES, 17160, 



 

 

 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

36 ES0031406139195004PY0F 
  

2.0TD PZ VILA 2, 1-2, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

37 ES0031408556336001TW0F 20DHA FABRIQUES 20, 20-26, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

38 
 
ES0031408560665001PB0F 

 

2.0TD FABRIQUES 1, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

39 ES0031406139342002MB0F 2.0TD SANTA MAGDALENA 3, FNC FINCA 

AJUNTAMENT, BJO, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

40 ES0031406138742007TV0F 2.0TD CARRER FÀBRIQUES, 11, BAIXOS 

2a, 17160, ANGLÈS. 

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 

2.1DHS 

 

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 

SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031408455137001NJ0F 3.0A AVALL 27,29CANCENDRA, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

2 ES0031406134567001VV0F 3.0TD AV FLORICEL 0, S/N, ESCUELAS, 

ANGLES, 17160, ANGLES, GIRONA-

ANGLES 

3 ES0031406139194001XS0F 3.0TD PZ VILA 1, BJO-1, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

4 ES0031406151722001CF0F 3.0TD CN ANTIC FEVE 0, S/N, 

PISCINA.MUNP, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

5 ES0031406151723001VH0F 3.0TD INDUSTRIA 3, BJO-1, CAMP DE 

FUTB, ANGLES, 17160, ANGLES, 

GIRONA-ANGLES 

6 
 
ES0031408457048001TN0F 

 

3.0TD BO CUC 0, ZNA ZONA ESPORTIVA, 

CUC, 17160, ANGLES, GIRONA-CUC 

7 ES0031406139133008AH0F 3.0TD PONENT 35, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

8 
 
ES0031408104520001BG0F 

 

3.0TD PONENT 0, AJUNTAMENT, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

9 ES0031408104524001RW0F 3.0TD NORD 0, ENLLU.PUBLIC, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 



 

 

 

10 ES0031408104555001ZK0F 3.0TD SANT MIQUEL 0, ENLLU.PUBLIC, 

ANGLES, 17160, ANGLES, GIRONA-

ANGLES 

11 ES0031408418645001NC0F 3.0TD DE JOAN MIRO 5, CAMP FUTBOL, 

CAST.TRANSFM, ANGLES, 17160, 

GIRONA-ANGLES 

12 ES0031408476049001QE0F 3.0TD TRIASSA 0, C/GIRONA, ANGLES, 

17160, ANGLES, GIRONA-ANGLES 

13 ES0031408439198001WJ0F 3.0TD INDUSTRIA 0, BIBLIOTECA, 

ANGLES, 17160, ANGLES, GIRONA-

ANGLES 

14 ES0031408441674001ZV0F 3.0TD FABRIQUES 0, OBR OBRAS, 

ANGLES, 17160, ANGLES, GIRONA-

ANGLES 

15 ES0031408343553001QF0F 3.0TD DE JOAN COROMINAS 0, LLAR 

INFANTS, ANGLES, 17160, 

ANGLES, GIRONA-ANGLES 

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 

totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document 

Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les 

factures elèctriques i les dades de pagament. 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 

publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en 

els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 

2020. 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 

(Exp.2019.03 D1). 

 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats 

per la regulació vigent.   

 

 



 

 

 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 187.363,30€ 

que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022, amb càrrec a les 

partides pressupostàries  núm.: 165 22100, 920 22100, 342 22100, 3321 22100, 

323 22100 i 337 22100. 

 

EXERCICI 2022 PARTIDA IMPORT 

SUB. PÚBLICS 165 22100 51.017,10€ 

EDIF. GENERALS 920 22100 41.344,30€ 

ZONA ESPORTIVA 342 22100 65.215,80€ 

BIBLIOTECA 3321 22100 7.285,17€ 

ESCOLES 323 22100 19.690,48€ 

LLAR JUBILATS 33722100 2.810,45€ 

 

TOTAL 2019  187.363,30€ 

L’aprovació de la present despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient al Pressupost municipal de l’exercici 2022 en tractar-se d’una tramitació anticipada 

de la mateixa. 

 

 

Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de 

publicitat que siguin preceptius. 

 

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a 

l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que 

s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.4.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament d'Anglès i  l 'escola 

FEDAC en suport a l 'activitat de robòtica educativa-. (Expedient núm. X2021001850)  

 

Antecedents 



 

 

 

 

1.- A la base 29.04 d’execució del pressupost municipal 2021 es preveu una 

subvenció nominativa de 800,00€ a l’escola FEDAC d’Anglès, en base a l’aplicació 

pressupostària 321 45390 PROGRAMA ROBÒTICA ESCOLAR. 

 

2- A l’efecte de regular la seva concessió es proposa l’aprovació d’un conveni de 

cooperació institucional entre l’Ajuntament d’Anglès i l’escola FEDAC d’Anglès, que té 

per objecte col·laborar en el finançament per a la realització de l’activitat educativa de 

robòtica. 

 

3- Segons aquest conveni, l’Ajuntament d’Anglès l’any 2021 destinarà 800€ per cobrir 

les necessitats per a l’activitat de la Robòtica Educativa. Una bestreta de 600€ a l’inici 

i els 200€ restants un cop justificada la totalitat de la despesa.   

 

4- Vista la memòria de data 10 de novembre de 2021 signada per l’Alcalde. 

 

5- Vist l’informe jurídic de data 01 de desembre de 2021 emès per el Tècnic de Gestió 

d’Administració General i que obra a l’expedient. 

 

6- Vist l’informe de fiscalització prèvia de la intervenció municipal que figura a 

l’expedient. 

 

 

Fonaments de dret 

 

I.- El Conveni objecta del present informe respon a la tipologia prevista a l’article 

22.2.a) de la Llei de Subvencions 38/2003 i l’article 65 del reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

 

II.- El Conveni, conté els requisits mínims previstos a l’article 65 del Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions. 

 

III.- Cal tenir present que la competència del conveni es determina en funció del seu 

contingut, podent ser competència del Ple o de l’Alcalde. Serà competència plenària 

en aquells casos en que per raó de la matèria es requereixi acord plenari. 

 

IV.- En la resta de casos, la competència recaurà en l’Alcaldia per aplicació de la 

clàusula residual de l’article 21.1.s LRBRL. 

 

V.- Donat que el present Conveni preveu al pacte quart que es faci efectiva una 

bestreta en el moment de la signatura del Conveni i, d’acord amb el que preveu la 

base 29.4 de les bases d'execució del pressupost per l'exercici 2021, es considera 

que l’òrgan competent per a l’aprovació del Conveni és la Junta de Govern Local . 



 

 

 

 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Anglès i l’Escola 

FEDAC d’Anglès, el text del qual es transcriu literalment: 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS I L’ESCOLA FEDAC EN 

SUPORT A L’ACTIVITAT DE ROBÒTICA EDUCATIVA  

 

REUNITS 

D’una banda, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Anglès, Sr. Jordi Pibernat Casas amb DNI 

núm. ***7157** actuant en nom i representació de la dita institució, amb NIF 

P1700800D, en virtut a les facultats conferides per l’acord de Ple de 30 de juliol de 

2021. 

La Sra. Sandra Pinos Martínez, Secretària de la Corporació de l’Ajuntament d’Anglès, 

actuant com a fedatària en la formalització del present Conveni. 

I d’una altra, la Sra. Maria Lluïsa Puig Alberti amb DNI ***0496** actuant com a 

Directora de l’Escola FEDAC d’Anglès. 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l’Ajuntament d’Anglès té entre els seus objectius treballar per fomentar la 

innovació educativa i millorar la qualitat de l’educació. S’annexa al present Conveni 

els objectius i el pla formatiu. 

 

II. Que l’escola FEDAC d’Anglès dins de les activitats de Robòtica fomenta les 

capacitats creatives i d’organització, el treball en grup, promou la necessitat 

d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar. 

 

III. Que es considera que aquesta és una activitat educativa a la qual s’ha de donar 

suport per tal de fomentar la cultura de l’experimentació i del desenvolupament 

tecnològic amb les eines educatives més innovadores. 

 

IV. Les parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per celebrar aquest acte i 

subscriure’l. 

 

 

PACTES 

 

Primer.- La compra i la gestió del material així com la programació especifica de les 

activitats correspon a l’escola FEDAC. 



 

 

 

 

Segon,. L’escola serà la responsable de la compra del material didàctic que millor 

s’adeqüi al seu programa educatiu en l’àrea de la Robòtica Escolar. 

 

Tercer.- La justificació de les despeses es realitzarà amb la presentació de les factures 

corresponents a la compra del material educatiu. 

 

Quart.- L’Ajuntament lliurarà, a la signatura d’aquest conveni, una bestreta a l’escola 

FEDAC per import de 600€- El pagament dels 200€ restants es farà un cop s’hagi 

justificat la totalitat de la despesa. Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa: 

321 45390 PROGRAMA ROBÒTICA ESCOLAR. 

El termini de justificació serà, com a màxim, de 3 mesos a partir de l’acabament del 

programa, i en cap cas podrà ser posterior al 31 de desembre de 2022. 

 

Cinquè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos 

o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o ens públic 

o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes Internacionals, sempre que el 

beneficiari no rebi un import superior a la despesa realitzada. 

 

Sisè.- La vigència del Conveni s’estableix fins al dia 09 de setembre de 2022, data en 

que haurà d’haver-se justificat la totalitat de la despesa. 

 

Setè.- Notificar als interessats. 

 

Vuitè.- En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, 

resolució i efectes d’aquest Conveni, que no puguin ser resoltes de manera amistosa, 

les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós-administrativa de l’àmbit territorial 

d’Anglès. 

I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts 

els signen per duplicat en el lloc i data indicats en l’encapçalament. 

 

 

L’Alcalde       La directora de l’escola FEDAC 

Jordi Pibernat Casas     Maria Lluïsa Puig Alberti 

 

 

La Secretària de la Corporació 

Sandra Pinos Martínez 

 

 

 

SEGON.- Concedir a l’Escola FEDAC d’Anglès una subvenció per un import de 800€ 

amb la finalitat del Programa Educatiu de Robòtica amb la partida pressupostària 321 

45390 <<PROGRAMA ROBÒTICA ESCOLAR>>. Establint una bestreta de 600,00 € a 



 

 

 

pagar en el moment de la firma del conveni, el pagaments dels 200,00 € restants es 

farà efectiu un cop justificada la totalitat de la despesa 

 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 800€ a favor de l’escola FEDAC amb NIF: 

G65058349, amb càrrec a la partida pressupostària 321 45390 <<PROGRAMA 

ROBÒTICA ESCOLAR>>, del Pressupost municipal vigent, en concepte de subvenció 

amb la finalitat del Programa Educatiu de Robòtic. 

 

 QUART.- Notificar el present acord a l’Escola FEDAC, i comunicar-ho al departament 

de Secretaria i d’Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 

ANNEX 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 
Trobem que aquesta unitat de programació cada vegada serà més amplia 
i estarà feta amb més criteri. Ja que actualment les noves tecnologies i el 
fet de programar és un procés vital de comunicació per tal d’aconseguir 

que un maquinari faci el que nosaltres volem que faci. 
 
Per tant, ho trobem tan interessant en la societat i el món que vivim que, 
quan els nens aprenen a programar, desenvolupen el pensament 
computacional o, altrament dit, computational thinking: habilitat que ens 
ajuda a resoldre problemes complexos d’una manera algorítmica (amb 

instruccions i regles ben definides). Un cop adquirida aquesta habilitat, 
podem explicar-ho en totes les altres matèries. 
 
Per tant, el fet de programar no només ens ajuda a estructurar el 
pensament (seqüències, assaig i error) i a adquirir coneixements, sinó que 
també fomenta la creativitat i potencia el treball en equip. 

 
“Saber programar ajuda a entendre aquest món. Hi ha gent que diu que,  
en el futur, o programes o et programen”, assegura l’investigador 
Gregorio Robles. 

 

OBJECTIUS: 

 
- Iniciar els més petits en la programació d’un robot 
- Accedir a continguts curriculars d’una manera diferent 
- Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i 

lúdica 
- Desenvolupar l’aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-

error 
- Valorar la robòtica educativa como un recurs més per 

l’aprenentatge 
- Despertat la curiositat pel món de la robòtica 

 

CONTINGUTS A TREBALLAR: 

 
- Matemàtics: coneixement dels números i les quantitats 
- Coneixement de l’abecedari, colors, contes 



 

 

 

- Seqüenciació de diferents històries 
- Reconeixement del nom 
- Orientació i organització en l’espai i direccions 
- Resolució de petits problemes matemàtics 
- Coneixement de les figures geomètriques 

- Relacionar-ho amb el projecte de cicle (L’espai) 
- Fomentant la creativitat i la imaginació 

 

 

P3 P4 P5 
Iniciació en el llenguatge de 

programari 

Iniciació en el llenguatge de 

programari 

Iniciació en el llenguatge de 

programari 

Participació activa i dinàmica 

de l’aula 

Participació activa i dinàmica de 

l’aula 

Participació activa i dinàmica de 

l’aula 

Capacitat de compartir aparells 

tecnològics amb els companys 

Capacitat de compartir aparells 

tecnològics amb els companys 

Capacitat de compartir aparells 

tecnològics amb els companys 

Te tendència a escollir jocs... 
Utilització correcta de la tablet 

(encendre, apagar, tenir cura) 

Interiorització del programari de ka 

bee bot de manera abstracte e 

intuïtiva, a través de rectes i girs 

 

Programació de recorreguts, per 

indagació o assaig-error en una 

recta numèrica amb iniciació al 

gir 

Utilització correcte de la tablet 

(encendre, apagar, bloquejar i tenir 

cura) 

 

Assoliment dels continguts de 

programació i de noves 

tecnologies, fent un bon ús 

Utilització correcte de la bee bot 

(encendre, apagar, bloquejar i tenir 

cura) 

 
Els jocs de la tablet que més li 

agraden són... 

Capacitat de plasmar un recorregut 

en una fitxa i plasmar-ho al bee bot 

  
Els jocs de la tablet que més li 

agraden són... 

 

 

 

PROGRAMACIÓ PER CURSOS: 

 
Aquesta unitat de programació està destinada a infants d’entre 3-6 anys 
(p3, p4, p5). Les diferents activitats són programades i pensades amb dos 

elements tecnològics (BEE-BOT- abelles programables- i TABLETS) per 
cada edat, ja que cada una d’ells comporta una sèrie de característiques i 
habilitats que s’han de tenir en compte per preparar el material i perquè 



 

 

 

les activitats funcionin i estiguin relacionades amb l’estructura del 

pensament adient. 
 
Així doncs, a p3 en el primer i segon trimestre comencen a manipular, 
experimentar i conviure amb les bee-bots de manera vivencial, sense 

pautes de programació. De la mateixa manera, s’actua amb les tablets. Es 
dóna unes consignes per tenir cura del material i saber com funciona però 
no hi ha pautes de programació. Si que tenim en compte el joc dels 
infants i en aquest cas fem que els infants construeixin circuits i camins 
per les bee-bots amb peces de construcció. 
 

A mitjans del segon trimestre, s’explica en detall durant moltes sessions 
les funcions i les tecles de la bee-bot, després, se’ls hi presenta una recta 
numèrica (de l’1 al 5) perquè comencin a comptar el nombre de quadrats 
i els  
apliquin, d’una manera abstracte, al maquinari de la bee-bot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tercer trimestre, se’ls incorpora la recta numèrica de 5 amb diferents 
amb l’objectiu d’aconseguir arribar a un element de la recta: colors, 
números o lletres. D’aquesta manera, l’infant compta, fa l’abstracció i 
aprèn vocabulari en anglès. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la llengua anglesa, com que a l’aula hi ha mo lts infants 
nouvinguts i no entenen la llengua vehicular doncs, l’anglès encara els hi 

costa més. Per aquest motiu, el vocabulari si que es treballa en anglès 
però les ordres i els mecanismes de les tauletes digitals i de les bee-bots 
es fan en català. 
 
 
El funcionament és el següent: 
 

1-S’explica a cada sessió el funcionament de les bee-bots (com 
s’encenen, com s’apaguen i quines són les funcions i les de les tecles) i, 
el mateix, amb les tauletes digitals. 



 

 

 

 
2-Es reparteix el grup de classe en dos grups, uns que fan tablets i els 
altres fan bee-bots. 
 
3-Amb les tauletes digitals, hi ha 4 carpetes a l’escriptori: puzles, colours, 

numbers, letters. I els infants juguen a jocs lúdics, però, al mateix temps, 
d’aprenentatge, on aprenen vocabulari i conceptes. 
 
4-Amb les bee-bots, poden agafar el taulell de la recta numèrica i les 
targetes per les bee-bpts amb (colours, letters i numbers). 
 

5-Finalment, 10 minuts abans d’acabar, comencem a recollir tot el 
material de les bee-bots i comencem a apagar les tablets. 
 

6- Per acabar la sessió, parlem sobre què hem fet i com ens ho hem 
passat. 
 

 
A p4, durant el primet trimestre es deixa als infants manipular i 
experimentar amb les bee-bots i, amb les tablets, els infants aprenen a 
encendre-parar les tablets i juguen a jocs que hi ha instal·lats. 
 

A partir del segon trimestre, es comencen a treballar les rectes 
numèriques i els girs, ja que ja són capaços de fer una abstracció i girs 
més complexes, en relació a la seva capacitat de raonament, Els taulells 
que s’utilitzen són els següents, a part de la recta numèrica de 5: 

P4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
partir del tercer trimestre, es comencen a usar els taulells més complexos 
i amb més exercicis matemàtics (sumes de dos daus, etc.) 
 

 

Pel que fa a la llengua anglesa, l’anglès comença a fer palesa, ja que a p4 
es comencen a donar algunes ordres en anglès, a part de tot el vocabulari 
que es treballa en anglès (colours, letters, numbers, addition).  
 
El funcionament és el següent: 
 

1-S’explica a cada sessió el funcionament de les bee-bots (com 
s’encenen, com s’apaguen i quines són les funcions i les de les tecles) i, 
el mateix, amb les tauletes digitals. 
 
2-En totes les sessions hi ha dos “teams”: blue and red (que s’han fet a 
principi de curs) i cada setmana, un grup fa tablets, i, a la setmana, fa 

bee-bots i així successivament. Els temes que es treballen es canvien 
cada 4 setmanes. 
 



 

 

 

3-Amb les tauletes digitals, hi ha 4 carpetes a l’escriptori: puzles, colours, 
numbers, letters, I els infants juguen a jocs lúdics, però, al mateix temps, 
d’aprenentatge, on aprenen vocabulari i conceptes. 
 
4-Amb les bee-bots, poden agafar el taulell de la recta numèrica i les 

targetes per les bee-bots amb (colours, letters o numbers, addition). 
 
5-Finalment, 10 minuts abans d’acabar, comencem a recollir tot el 
material de les bee-bots i comencem a apagar les tablets. 
 
6- Per acabar la sessió, parlem sobre què hem fet i com ens ho hem 

passat. 
 

 
A p5, durant el primer trimestre es deixa als infants manipular i 
experimentar amb les bee-bots i els seus taules corresponents, ja que, 
anteriorment, ja ho havien manipulat i après. Amb les tablets, els infants 
aprenen a encendre-les i parar-les. També juguen a jocs que hi ha 
instal·lats. 

 
A partir del segon trimestre, es comencen a treballar els girs molt més 
complexos i es barreres (impediments perquè els infants pensin i hagin 
d’escollir un altre canvi), ja que ja són capaços de fer una abstracció i girs 
més complexes, en relació a la seva capacitat de raonament, Els taulells 
que s’utilitzen són els següents, a part de la recta numèrica de 5: 
 

 

P5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del tercer trimestre, es comencen a usar els taulells més 
complexos i amb més exercicis matemàtics (sumes i restes de dos daus, 
blocs lògics amb 2 o més atributs i sistema solar). A part, a p5, per incidir 
més en la robòtica, els infants fan fitxes per poder raonar i programar 
d’una manera més àgil i ràpida. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la llengua anglesa, l’anglès ja té molt de protagonisme, ja que 
a p5 perquès es donen ordres en anglès, a part de tot el vocabulari que 
es treballa en anglès (colours, letters, numbers, addition, abstracction, 
logical blocs, solar System). 

 
El funcionament és el següent: 
 
1-S’explica a cada sessió el funcionament de les bee-bots (com 
s’encenen, com s’apaguen i quines són les funcions i les de les tecles) i, 
el mateix, amb les tauletes digitals. 

 
2-En totes les sessions hi ha dos “teams”: blue and red (que s’han fet al 
principi de curs) i cada setmana, un grup fa tablets, i, a la setmana, fa 
bee-bots i així successivament. Els temes que es treballen es canvien 
cada 4 setmanes. 
 

3- Amb les tauletes digitals, hi ha 4 carpetes a l’escriptori: puzles, colours, 
numbers, letters, I els infants juguen a jocs lúdics, però, al mateix temps, 
d’aprenentatge, on aprenen vocabulari i conceptes. 



 

 

 

 

 

 

4-Amb les bee-bots, poden agafar el taulell de la recta numèrica i les 
targetes per les bee-bots amb (colours, letters o numbers, numbers 
recognision, solar System, addition, substraction and logical blocs).  

 
5- Finalment, 10 minuts abans d’acabar, comencem a recollir tot el 
material de les bee-bots i comencem a apagar les tablets. 
 
6- Per acabar la sessió, parlem sobre què hem fet i com ens ho hem 
passat. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Objectius principals 

 

 Introduir la programació als nivells de primària i descobrir 

la necessitat de programar. 

 Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les 

competències digitals. 

 Seqüenciar els moviments. 

 Ser autònom en la resolució de les tasques i en la 

superació de les dificultats. 

 

 

 

Taula temàtica trimestral  

 



 

 

 

Programació per cursos 
Aquesta unitat de programació està destinada a intents d’entre 6-8 anys 
(1r, 2n, 3r). Cada trimestre estarà orientat a tractar un tema diferent al 
voltant de les paraules Art i TIC, oferint als alumnes eines per aprendre, 
interactuar i expressar-se amb les tecnologies. 

 

1r Primària: 
Durant el primet trimestre de primer, els alumnes aprendran a orientar-se 
en la utilització de l’ordinador: funcionament bàsic de l’entorn, aspectes a 
tenir en compte per tenir cura de les eines i els hàbits personals de cada 
individu, com entrar en el nostre correu personal, com guardar la feina i 

alguna eina bàsica que ens ofereix el nostre correu. 
 
En el segon trimestre, continuarem explorant les funcions del compte de 
Google: crear presentacions, fer dibuixos, guardar informació al núvol i 
treballar l’estètica de les imatges. 
 

Finalment, en el darrer trimestre introduirem la robòtica: aprendrem la 
lògica darrere del llenguatge de programació basat en blocs (code.org), 
treballarem l’orientació espacial amb les Bee-bots i farem petites 
animacions amb Scratch Jr. (utilitzant blocs de programació). 
 

2n Primària: 
Durant el primer trimestre de segon, els alumnes aprendran a orientar-se 
en la utilització de l’ordinador: funcionament bàsic de l’entorn, apagar i 
encendre de forma segura, aspectes a tenir en compte per tenir cura de 
les eines i els hàbits personals de cada individu, com entrar en el nostre 
correu personal, com guardar la feina i alguna eina bàsica que ens ofereix 
el nostre correu. També entrarem a Google Classroom, el seu entorn i 

entregarem algunes tasques. 
 
En el segon trimestre, continuarem duent a terme activitats amb Code.org 
per aprendre com funciona el llenguatge de programació basat en blocs i 
la lògica que té darrere. Continuarem utilitzant les Bee-bots posant accent 
en l’orientació espacial, així com donar ordres lògiques. Finalitzarem el 

trimestre creant petits robots programables de LEGO. 
 



 

 

 

Finalment, al tercer trimestre continuarem explorant les funcions del 
compte de Google: crear presentacions, fer dibuixos, guardar informació 
al núvol i treballar l’estètica de les imatges. A diferència de primer, 
posarem accent a la fotografia: l’enquadrament, els diferents tipus de 
plans, els colors, la llum... 

 

3r Primària: 
Durant el primer trimestre de tercer, els alumnes recordaran com orientar-
se en la utilització de l’ordinador: funcionament bàsic de l’entorn, apagar i 
encendre de forma segura, aspectes a tenir en compte per tenir cura de 
les eines i els hàbits personals de cada individu, com entraren el nostre 

correu personal, com guardar la feina i alguna eina bàsica que ens ofereix 
el nostre correu. També entrarem a Google Classroom, coneixerem el seu 
entorn i entregarem algunes tasques. Finalment, realitzarem ordinografia 
per practicar la rapidesa i com col·locar els dits de forma òptima a l’hora 
d’utilitzar l’ordinador. 
 

En el segon trimestre continuarem explorant les funcions del compte de 
Google: crear presentacions, fer dibuixos, guardar informació al núvol i 
treballar l’estètica de les imatges. A diferència de segon, a part de posat 
accent a la fotografia, també utilitzarem el vídeo: l’enquadrament, els 
diferents tipus de plans, els colors, la llum... i diferents tècniques com el 
Stop Motion per crear vídeos. 

 
Al darrer trimestre, continuarem realitzant activitats amb Code.org per 
aprendre com funciona el llenguatge de programació basat en blocs i la 
lògica que té darrere. Crearem petits robots programables de LEGO 
(WeDo 2.0) i resoldrem reptes amb aquests. Finalitzarem el trimestre amb 
una introducció a Scratch: com funciona, petits projectes senzills i les 

seves possibilitats. 
 
 

Links de referència: 

 
Robòtica educativa: https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-

educativa/ 
 
Beebot: 



 

 

 

 https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/bee-bots/ 
WeDo 2.0: 
https://education.lego.com/es-es/lessons/wedo-2-science 
 
Objectius generals robòtica primària: 

https://www.slc.maristes.cat/robotica-primaria-0 
 
Currículum: 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/public
acions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-primaria.pdf 
 

Àmbit digital: 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/public
acions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-digital.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció: 
 

En el món de la robòtica té un ventall molt ampli d’opcions, és per això, 
que en aquest projecte d’iniciació es farà relacionant l’Scratch, el 
programa de programació, i el makey – makey que hi dóna un toc més 
interactiu. 



 

 

 

 
A partir de que s’han destinat 6 sessions de 90 minuts cadascuna a 
aprendre utilitzar el programa de l’Scratch, i durant una d’aquestes es va 
destinar a ensenyar als alumnes el funcionament de makey – makey. 
 

Així doncs, a partir dels coneixements adquirits en les sessions anteriors 
es planteja el següent projecte on el principal protagonista serà el makey 
– makey i per suposat l’enginy i creativitat dels alumnes. Per fer-ho es 
disposarà de 4 sessions de 90 minuts cadascuna. 
 
 

Objectius: 

 
- Elaborar un codi de programació propi mitjançant l’Scratch. 
- Utilitzar diferents personatges i escenaris del programa. 
- Crear un videojoc i/o activitat omteractiu/va. 
- Gaudir a través de la robòtica. 

- Conèixer la funció del makey – makey. 
- Presentar el treball realitzat a fira de la robòtica presentada pel 

CRP. 
 
Com faig el meu projecte?  
 

A continuació s’explicarà els passos a seguir per tal de dur a terme una 
bona programació i poder fer el nostre propi projecte. 
 
1r pas: què vull fer?  
Abans de començar a programar, cal tenir clar què volem programar amb 
l’Scratch, per fer-ho seguirem quin joc volem fer i si sabem com fer-ho 

més o menys. Cal tenir present a l’hora d’escollir, que la única condició 
que ha de tenir el projecte és que hi hagi una certa interacció per tal 
d’utilitzar makey – makey. 
 
I sobretot, un cop es tingui la idea principal clara, caldrà contestar a 
aquestes preguntes per tal que la programació sigui més fàcil i 

estructurada. 
 

- Quins personatges utilitzaré? 
- Quins escenaris utilitzaré? 



 

 

 

- Necessito música? 
- Què farà cada personatge? 

 
2n pas: Scratch! 
Quan ja tinguem clar quin serà el vostre projecte i teniu la idea principal 

ben clara i les preguntes estiguin contestades haurà arribat l’hora de 
programar amb l’Scratch. Utilitzant els coneixements adquirits comenceu 
a dir als vostres personatges que han de fer. 
 
 
 

 
 
 
 
Notes a tenir en compte: 
 

- Abans de començar a programar, poseu tots els personatges i 
escenaris que necessiteu. 

- Molta atenció a les tecles que hi poseu quan programeu. 
Recordem que les tecles que es poden utilitzar amb el makey – 
makey són: A, W, S, D, F, G, espai, fletxa amunt, fletxa a baix, 
fletxa esquerra, fletxa dreta i el click del ratolí. 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3r pas: Provem si funciona.  

En aquest pas s’haurà d’activar els programes i mirar si funciona o s’hi ha 
alguna errada. En cas que hi hagi una errada s’haurà de mirar a on falla. 
Aquest pas por ser una mica feixuc perquè a vegades costa trobar el 



 

 

 

problema, en tot cas, a vegades cal provar una programació diferent, és a 
dir, una nova programació. Però mentre fem aquesta nova programació,  

 

 

mai esborrarem l’antiga fins que la nova funcioni. En cas de no trobar la 
solució a l’errada es pot demanar ajuda a algun company/a o docent. 

Un cop el programa funcioni ja podem passar al següent pas. 
 
4t pas: Connectem el makey – makey. 
Es connectarà el makey – makey a l’ordinador mitjançant el port USB i 
totes les seves connexions corresponents, depenent de la programació de 
cadascú. Si el makey – makey funciona correctament passarem a l’últim 

pas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5è pas: Elaboració del material per connectar-hi el makey – makey. 
Aquest pas es por anar avançant a mesura que fas els altres passos, 
sempre i quan la idea principal estigui clar, ja que la feina que s’ha de fer 

és recrear físicament algun tipus de material segons el projecte, és a dir, 
el material creat ha de tenir relació amb la programació. Per exemple, si 
hem creat un programa que és de música, farem un instrument musical, 
si hem creat un videojoc, podem recrear un comandament d’una consola. 
Perquè quedi més clar a continuació hi ha alguns exemples. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president 

amb mi. 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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