
 

 

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

16 DE DESEMBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000024  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 16 de desembre de 2021 

Hora d’inici:  13:00 h 

Hora de fi: 13:15 h 

Lloc: Sala Virtual de Videoconferència Google Meet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1r 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 Martínez, Secretària 

Leonor Martínez 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 23 de 2 de desembre de 

2021. 

 

2.0.- Aprovació conveni de col·laboració del projecte formatiu Rockin. (Expedient núm.: 

X2021001813) 

 

3.0.- Aprovació inicial conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva i 

l'Ajuntament d'Anglès per a realitzar les accions del programa de Benestar i Comunitat 

2020-2023. (Expedient núm.: X2021001900) 



 

 

4.0.- Canvi de titularitat del dret d'ús del nínxol número 234, de la Plataforma B, 

Sector Central, 2n pis. (Expedient núm.: X2021001930) 

 

5.0.- Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021. (Expedient núm.: 

X2021000634) 

 

6.0.- Modificació d'un contracte d'obres de substitució de finestres del CEIP Pompeu 

Fabra. ( Expedient núm.: X2021000788) 

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 

7.1.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de material per la 

brigada municipal i convocar licitació per a l'adjudicació del contracte.( Expedient 

núm.: X2020000750). 

 

7.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i l'Escola 

Pompeu Fabra d'Anglès en suport a l'activitat de robòtica educativa. (Expedient núm.: 

X2021001851). 

 

7.3.- Llicència urbanística per a rehabilitació d'un habitatge aïllat, Villa Eulàlia. 

(Expedient núm.: X2020000292). 

 

 

 

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 23 de 2 de desembre de 

2021. 

 

Un cop llegida l’acta número 23 de 2 de desembre de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Aprovació conveni de col·laboració del projecte formatiu Rockin. (Expedient núm.: 

X2021001813) 

 

 

Objecte 

 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bonmatí, l’Ajuntament de la Cellera de 

Ter, l’Institut Rafael Campalans i l’Ajuntament d’Anglès per a la implantació del 

projecte formatiu ROCKIN. 

 



 

 

 

Antecedents 

 

Primer. Vista la proposta del conveni entre l’Ajuntament de Bonmatí, l’Ajuntament de 

la Cellera de Ter, l’Institut Rafael Campalans i l’Ajuntament d’Anglès, pel 

desenvolupament de les capacitats musicals a tots els nivells de l’Educació 

Secundària Obligatòria. 

 

Segon. Vista la despesa pressupostària anual assignada que es mostra detallada a 

continuació: 

 

 
Ajuntaments Alumnes Aportació Econòmica  

    

 Any 2021 Any 2022 Any 2021 Any 2022 Total 

Anglès 61 61 5.390,69€ 7.742,07€ 13.132,76€ 

Bonmatí 12 12 1.060,46€ 1.503,02€ 2.563,48€ 

La Cellera de Ter 13 13 1.148,83€ 1.649,84€ 2.798,67€ 

   7.600€  10.915€  18.494,91€ 

 

 
Tercer. Vista la memòria justificativa de data 12 de novembre de 2021 emesa per 

l’Alcalde de l’Ajuntament d’Anglès. 

 

Quart. Consta a l’expedient crèdit adequat i suficient. 

 

Cinquè. Vist l’informe jurídic emès per l’àrea de Secretaria en data 02 de desembre de 

2021. 

 

Sisè. Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’àrea d’Intervenció. 

 

 

 

Fonaments de Dret 

La normativa d’aplicació on regula els convenis interadministratius la trobem a la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, del règim del sector públic, en concret als articles 47 a 53.  

Es tracte d’un conveni interadministratiu, regulat a l’article 47.a de la Llei 40/2015, 

que estableix el següent:  

“a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 

Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público 

vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que no podrán 

influir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, 

organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el 

ejercicio de competencias propias o delegades. 



 

 

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las 

mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo 

previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.” 

 

 

Òrgan competent 

 

Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, si bé no apareix de forma 

expressa en les competències l’article 47.2.h) de la LBRL estableix que són 

competència del Ple “la transferència de funcions o activitats d’altres Administracions 

Públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades 

per altres administracions, excepte que per llei s’imposin obligatòriament”. 

 

L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la cooperació 

econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de 

l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals con en assumptes 

d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els 

termes previstos en les Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o 

convenis administratius que se subscriguin”. 

 

L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que 

“pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o 

entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 

desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 

quals tinguin un interès comú.” Els articles 304 de ROAS i següents també regulen el 

caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, 

l’incompliment i l’extinció dels convenis. 

 

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

contingut. Pot 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 (convenis 

urbanístics de planejament general, conveni que estableix el compromís de crear o 

adherir-se a un mancomunitat, consorci o comunitat de municipis, conveni que 

formalitza la delegació o assumpció de l’exercici d’una competència, conveni que 

formalitza la cessió gratuïta d’un bé en favor d’una altre Administració, entre d’altres).  

 

En la resta de casos, la competència recaurà en l’alcaldia per aplicació de la clàusula 

residual de l’article 21.1.s LRBRL. 

 

D’acord amb el decret núm. 814, de 02 d’agost de 2021, sobre les delegacions 

d’Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local, es disposa la delegació a la Junta de 

Govern Local de la competència per a disposar i aprovar despeses superiors a 5.000 

euros i fins al límit de la seva competència. 

 

S’entén, per tant, que l‘òrgan competent per a l’aprovació del present 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 de Bonmatí, 

l’Ajuntament de la Cellera de Ter, l’Institut Rafael Campalans i l’Ajuntament d’Anglès 

per a la implantació del PROJECTE FORMATIU ROCKIN, el qual es transcriu literalment: 

 

 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS, AJUNTAMENT DE BONMATÍ, AJUNTAMENT DE LA 

CELLERA DE TER, I INSTITUT RAFAEL CAMPALANS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE  

FORMATIU ROCKIN 
 

 
Anglès a, 02 de novembre de 2021 

 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 

D’una banda, L’Ajuntament D'Anglès, amb domicili social al Carrer d’Avall, número 23 -31 
d’Anglès 

 
de l'altra, l’Ajuntament de Bonmatí amb domicili a la Plaça Don Manuel, sense número, Sant 

Julià del Llor i Bonmatí. 

 
 

de l'altra, L'Ajuntament de la Cellera de Ter amb domicili social a la Av. Montserrat, número 20 

de la Cellera de Ter. 
  

I, de l’altra, l'Institut Rafael Campalans amb domicili a Plaça de la Mare de Déu del Remei, 
número 1 d’Anglès. 

  

 
 

ACTUEN: 

 
 

El Sr. Jordi Pibernat Casas en nom i representació de l'Ajuntament d'Anglès 
 

El Sr. en nom i representació de l'Ajuntament de Bonmatí 

 
El Sr. Francesc Boïgues Codina en nom i representació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter  

 

La Sra...  en nom i representació de L'iES CAMPALANS 
 

 

Les persones representants de cadascuna de les parts manifesten que els poders o facultats 
en virtut dels qual intervenen no els han estat revocats i es troben plenament vigents, i es 



 

 

reconeixen de manera recíproca la capacitat legal per a obligar-se en els termes del present 
acord, per la qual cosa,  

 

 
EXPOSEN: 

 

 
i. Que l’Ajuntament d'Anglès, l'Ajuntament de Bonmatí i  l'Ajuntament de la Cellera de Ter,  

tenen l'interès en fomentar la pràctica i l'interès pel fet musical i volen impulsar activitats 
de formació, que tinguin entre els seus objectius el desenvolupament del teixit 

musical, la formació musical, la pràctica musical amateur o professionalitzadora  i la 

transformació dels diversos municipis en centre d'interès musical    

ii. Que dins aquest àmbit d'actuació, el centre de referència a nivell de secundària de les 

3 poblacions és l'IES CAMPALANS. que s'ha marcat com a prioritat el fet de concretar  

l’aproximació ́ de la música al jovent, les seves famílies i el seu entorn proper a través 
d’activitats artístiques potenciant la cohesió ́ social  

iii.  Que des de l'IES CAMPALANS, s’ha marcat com a objectiu iniciar el projecte Rockin’, de 

música, relacionat amb les competències de l’a ̀mbit d’educacio ́ en valors i l’a ̀mbit 

d’educacio ́ artística de l’educacio ́ secunda ̀ria obligato ̀ria. . Aquest projecte impulsat 

per Cases de la Música en diversos instituts de Catalunya,   afavoreix el 
desenvolupament de te ̀cniques i dina ̀miques participatives que donen veu al jovent i 

fa extensible el producte final al municipi, on s’actuara ̀ a partir de concerts, jornades 

de portes obertes, trobades i/o diferents actuacions.  

 

Per tot això, 

 

ACORDEN 

 

PRIMER.- OBJECTE 

L’objecte d’aquest conveni és la posada en funcionament del projecte ROCKIN a l'Institut 
RAFAEL CAMPALANS D'ANGLÈS pels anys 2021 i 2022.  

El projecte te ́ com a finalitat el desenvolupament de les capacitats segu ̈ents a tots els nivells 
de l'Educacio ́ Secunda ̀ria Obligato ̀ria:  

1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma 

creativa i personal.  
2. Escoltar comprensivament mu ́sica d'estils, ge ̀neres i cultures diverses, amb intere ̀s, 

respecte i sensibilitat este ̀tica.  

3. Cone ̀ixer l'entorn musical i cultural propi i prendre conscie ̀ncia de la universalitat de la 

pra ̀ctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.  

4. Cone ̀ixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretacio ́ i la 

creacio ́ musical i per a l’expressió ́ corporal.  
5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a 

l'aula, el centre o la comunitat educativa afavorint la cooperacio ́ i el treball comu ́.  
6. Reflexionar sobre la dimensio ́ social i cultural de la mu ́sica i comprendre les seves 

relacions amb altres a ̀mbits artístics i amb els mitjans de comunicacio ́.  



 

 

7. Cercar i comprendre informacio ́ procedent de diferents fonts i suports per a enriquir 

els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 
8. Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepcio ́, l'expressio ́ i la creacio ́ musicals, 

amb autonomia i esperit cri ́tic. 

9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i 

claredat, respectant les persones i els valors democra ̀tics. 

10. Valorar l'escolta, la pra ̀ctica i la creacio ́ musical com a font de gaudi, d'enriquiment 
personal i de coneixement d'un mateix i del mo ́n.  

Aquests objectius generals es complementen amb els particulars que es proposen al Projecte 

ROCKIN’: Projecte d'Institut d’atenció ́ a la practica musical que són els següents:  

1. Oferir a tots els alumnes la possibilitat d’aprendre a tocar instruments musicals i que 

puguin fer-ho en grups de música. És el que entenem per pràctica musical universal.  

2. Treballar l’autonomia de l’alumne, l’autoaprenentatge, la responsabilitat, la cultura de 
l’esforç ̧, l’aprenentatge entre iguals i el treball col·lectiu.  

3. Avançar en la integració ́ dels estudis musicals avançats de música a l’educació ́ 
secundària per permetre una bona compatibilitat amb la pràctica musical, amb rigor i 

dedicació ́, establint criteris per a la simultaneïtat d’estudis.  

4. Orientar a millorar les capacitats dels estudiants de música amb l'increment d'hores 
de pràctica musical que permetin assolir l'alt nivell d’excel·lència i la possibilitat de fer 

camí́ cap a la professionalització ́.  
5. Fomentar l’aparició ́ de grups musicals entre els alumnes de l'institut.  

6. Convertir l’INS de Sarrià ̀ de Ter en focus d’irradiació ́ musical del municipi 

conjuntament amb l’Escola de Música del Gironès per tal de generar concerts i 
propostes.  

7. Dotar el municipi i la comarca d’un centre de referència per a l'aprenentatge de la 

música en l'etapa de secundaria.  
8. Contribuir a prestigiar l’institut.  

9. A mig termini, oferir als alumnes que han superat la ESO satisfactòriament un itinerari 
que els condueixi als estudis superiors de música. 

 

SEGON.-  COMPROMÍS DE LES PARTS  

Les parts signants del present acord es comprometen a fer possible el desenvolupament del 

projecte segons els següents  

 

ACORDS 

Els ajuntaments signants acorden d'assumir els costos derivats del projecte durant els anys 

2021 i 2022. mitjançant aportacions econòmiques  a l'IES CAMPALANS, segons els imports 
corresponents i el repartiment proporcional al nombre d'alumnes provinent de cadascun dels 

municipis.  

 

Any 2021: Cost total del projecte 7600€ 

 

 Aportació ajuntament Anglès : 5390,69 euros corresponents a 61 alumnes 



 

 

 Aportació ajuntament Bonmatí : 1060,46 euros corresponents a 12 alumnes 

 Aportació ajuntament La Cellera de Ter: 1148,83 euros corresponents a 13 alumnes.  

 

Any 2022: Cost total del projecte 10.915€ 

 

 Aportació ajuntament Anglès : 7742,07 euros corresponents a 61 alumnes 

 Aportació ajuntament Bonmatí : 1503,02 euros corresponents a 12 alumnes 

 Aportació ajuntament La Cellera de Ter: 1649,84 euros corresponents a 13 alumnes.  

 

L’IES Campalans desenvoluparà el projecte ROCKIN en horari lectiu, seguint les directrius i el 

programa de Cases de la Música amb la presència dels professors de música de suport.  

L’alumnat que realitzarà ̀ el projecte durant el primer curs d'implantació serà ̀ el de 1r d’ESO un 

dia per setmana i una hora, horari que pot ser ampliat a més nivells en cursos successius.  

Les sessions es faran en horari lectiu.  

El projecte Rockin’ s’emmarca en el currículum de música de l’ESO. Incideix en les 

competències bàsiques de l’àmbit artístic, concretament en la dimensió ́ d’interpretació ́ i 

producció ́.  

Correspon a les competències 5, 6 i 7, es a dir: Emprar elements bàsics del llenguatge visual 

amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. Interpretar música vocal i 

instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical. Emprar els elements i 
recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se. Pel que fa 

als continguts clau de la matèria, desplega sobretot el numero 15: Interpretació ́ individual i 

col·lectiva musical i corporal.  

 

Règim econòmic i de governança:  

 

El pressupost comptarà amb unes aportacions per part dels ajuntaments en funció del 
nombre d'alumnes   

 

Terminis:  

Aportació corresponent a l'exercici 2021: A la signatura del conveni 

Aportació corresponent a l'exercici 2022: Abans del 30 de maig de 2022.  

 

 

TERCER.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 
 

Les parts constituiran una comissió mixta de vigilància i seguiment, integrada per, almenys, un 

representat de cadascuna de les parts, per a la posada en comú de projectes a valorar, així 



 

 

com per a la coordinació d’aquells que hagin estat acordats en virtut del que estableixen les 
clàusules anterior. Correspondrà a aquesta comissió, si s’escau, la supervis ió i seguiment dels 

acords que s’adoptin, així com la resolució dels problemes eventuals d’interpretació i  

execució que se’n derivin. La Comissió es reunirà un mínim de dos cops l’any, i tants cops com 
les parts que en formin part ho sol·licitin. Un cop constituïda, la Comissió aprovarà les seves 

normes internes de funcionament. 

 
QUART.- VIGÈNCIA  

 
El present acord s’estableix per a un termini que va des de la data que consta a 

l’encapçalament i fins al 31 de desembre de 2022. Aquest conveni  podrà prorrogar-se de 

manera expressa de les parts, mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per 
XXXXXXX 

 

 
 

CINQUÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI:  
 

Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit. 

Són causes d’extinció del present conveni les següents:   
 

- L’expiració del termini de vigència establert sense que se n’hagi acordat la pròrroga o 

quan no sigui possible prorrogar-lo per haver exhaurit el límit de pròrrogues possibles. 

- L’acord mutu entre les parts 

- L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts, previ requeriment a la 
part incomplidora, amb la mediació, si s’escau, de la comissió de seguiment, perquè en 

cas que sigui esmenable, en el termini màxim d’una setmana l’esmeni.  

- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent 

 
SISÈ.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

 

El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre les 
parts, que assumiran només les obligacions que en dimanen. La responsabilitat de cadascuna 

de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen.  
 

Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles 

respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enf ront a 
terceres persones a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest 

conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.  

 
SETÈ.- JURISDICCIÓ I FUR COMPETENTS  

 
En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, resolució i efectes 

d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes en el sí de la comissió mixta de seguiment, les 

parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós-administrativa i als jutjats i tribunals de la ciutat 
de Girona 

 

I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per triplicat 
exemplar, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 

 



 

 

 
 

  

Sr Jordi Pibernat Casas   Sr  
Ajuntament D'Anglès                           Ajuntament de Bonmatí 

 

 
 

 
Sr                                                                          Sr                       

Ajuntament de La Cellera de Ter                       IES Rafael Campalans 

 

 

 

 

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a l’aprovació del conveni, a 

favor de l’Institut Rafael Campalans, amb NIF Q6755190C l’import de 5.390,69 euros 

per la posada en funcionament del projecte ROCKIN, amb càrrec a la partida 

pressupostària 327 22609 “ACTIVITATS JOVENTUT”, pel pressupost municipal vigent. 

TERCER. Comprometre la despesa per import de 7.742,07€ per a l’any 

2022,condicionat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient 

per finançar les obligacions que se’n derivin en el pressupost corresponent. 

QUART. Notificar el present acord a l’Institut Rafael Campalans, l’Ajuntament de 

Bonmatí i l’Ajuntament de la Cellera de Ter, i comunicar-lo al departament de 

Secretaria i d'Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

3.0.- Aprovació inicial conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva i  

l 'Ajuntament d'Anglès per a realitzar les accions del programa de Benestar i Comunitat 

2020-2023. (Expedient núm.: X2021001900)  

 

Antecedents 

 

1. Vist el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A REALITZAR LES ACCIONS DEL 

PROGRAMA BESTAR I COMUNITAT 2020 - 2023 presentat en data 11 de novembre de 

2021 (E2021006922). 

Segons es descriu en el Conveni, el seu objecte és, entre d’altres, realitzar accions al 

municipi de tipus comunitari per incidir en la millora de la qualitat de vida de les 



 

 

persones i també en la potenciació dels vincles entre sí, incidint en la xarxa social ja 

existent i potenciant-ne de noves. 

2. Vista la memòria justificativa emesa per la Regidora de Salut Pública, Sanitat i 

Salubritat d’espais públics, N.M.F, amb data 15 de novembre de 2021. 

3. Vist l’informe jurídic favorable emès pel Tècnic de Gestió d’Administració General, 

D.R.R, de data 19 de novembre de 2021. 

Fonaments de Dret 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic conté una regulació 

detallada de la figura del conveni als articles 47 a 53. 

 

 

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

 

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 

l’Ajuntament d’anglès per a realitzar les accions del programa de Benestar i Comunitat 

2020-2023, el qual es transcriu literalment: 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I 

L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER A REALITZAR LES ACCIONS DEL PROGRAMA DE BENESTAR I 
COMUNITAT 2020-2023 

Santa Coloma de Farners, 

INTERVENEN:  

D’una part el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal de la 

Selva i en qualitat de president, assistit per la senyora Núria Moral Ferrés, secretària-
interventora del SAT i pel senyor Joan Busquets Biarnes, secretari accidental d’aquest Consell. 

D’altra part el senyor Jordi Pibernat Casas, en representació de l’Ajuntament d’Anglès i en la 

seva qualitat d’Alcalde d’Anglès. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per subscriure aquest conveni i 

MANIFESTEN 

Primer. Que l’article 28 del DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix que la comarca en tot cas ha d’exercir 

funcions d’assistència i cooperació als municipis. Per aquest motiu, el Consell Comarcal 
participa en el programa de Benestar i Comunitat 2020-23, que finança Dipsalut. La 

convocatòria de subvencions a la qual es va presentar el Consell Comarcal va sortir publicada 

al BOP de Girona núm. 29, del 12 de febrer de 2021. La partida pressupostària corresponent 
és la nº 33-2315. 



 

 

Segon. Que els objectes d’aquest projecte, entre d’altres, és el de realitzar accions al municipi 
de tipus comunitari per incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones i també en la 

potenciació dels vincles entre sí, incidint en la xarxa social ja existent i potenciant -ne de noves. 

Tercer.  Que l’Ajuntament d’Anglès comparteix aquests objectius i s’adhere ix a participar al 
programa de Benestar i Comunitat, que finança Dipsalut i coordina el Consell Comarcal de la 

Selva. 

ACORDS 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte del present document és regular la col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament d’Anglès per a realitzar les accions del Programa de Benestar i Comunitat. 

Aquest conveni te com a objectiu fer possible la implementació de les accions comunitàries 

que les diferents taules participatives i/o altres espais de coordinació de cada municipi 
proposin. 

El programa de Benestar i Comunitat es du a terme en col·laboració amb Càritas i Creu Roja, 

motiu pel qual aquestes entitats aporten un dinamitzador cadascun per donar suport a les 
taules a la creació de projectes i accions comunitàries. 

Aquestes accions no sempre tenen un cost. En molts casos podent ser portades a terme amb 
els mateixos agents socials del municipi amb la col·laboració dels tècnics del Consell 

Comarcal, Creu Roja i Càrites que conformen l’equip comunitari del benestar i Comunitat. 

Per la seva banda, Càritas i Creu Roja tenen també fons associats al programa per que Càritas 
i Creu Roja puguin realitzar accions als municipis. 

La implantació de les accions del programa és la suma de els accions que realitzen Càritas i 

Creu Roja mes les que pot finançar el Consell comarcal als ajuntaments. 

L’objecte del conveni serveix per tal que quedin estipulades les condicions d’aquest 

finançament en els casos que l’actuació la realitzi un ajuntament amb el finançament del 

Consell Comarcal, amb els fons que rep de la Subvenció de Dipsalut corresponent al programa 
de Benestar i Comunitat. 

La quantitat que s’estableix de previsió de despesa és una quantitat orientativa on prestem un  
interval de despesa amb la finalitat que els ajuntaments puguin fer previsió al pressupost 

municipal. La concreció de l’import es farà amb una addenda al conveni actual, si s’escau que 

l’acció al municipi la contracti l’ajuntament. En aquest cas el pagament es farà per part del 
Consell Comarcal de la Selva un cop l’activitat estigui realitzada i justificada, tal com 

s’especifica al punt quart d’aquest conveni. 

 

Segon. Compromisos de les parts  

 Compromisos del Consell comarcal de la Selva  



 

 

1. Planificar i decidir els projectes que es duran a terme al municipi. Aquesta planificació es 
farà mitjançant la participació dels agents socials del municipi i l’Ajuntament, que desprès 

d’un treball de diagnosi per detectar les necessitats del municipi decidiran els projectes i les 

accions més adients que millorin la qualitat de vida dels seus ciutadans i promoguin la 
potenciació de la comunitat. 

2. L’equip comunitari del programa Benestar i Comunitat (format per dos tècnics del Consell 

Comarcal, un tècnic de Creu Roja i un tècnic de Càritas) promourà la creació d’espais de 
coordinació i de treball als municipis que facilitin el treball de diagnosi i/o participarà en els 

que ja existeixen (taules municipals de participació, espais de coordinació entre serveis, 
comissions de treball, etc). 

3. Una vegada decidit els projectes que es faran, el Consell Comarcal enviarà una addenda a 

l’Ajuntament en la qual es concretarà l’acció a fer i l’import.  

4. Fer el seguiment i avaluació dels projectes realitzats en el marc d’aquest Conveni. L’equip 

comunitari del programa de Benestar i Comunitat vetllarà per què l’acció desenvolupada dins 

del marc del Benestar i Comunitat contribueixi a millorar el teixit associatiu, el vincle entre les 
persones i la millora en algun aspecte de la qualitat de vida de la ciutadania, així com a reduir 

el risc d’exclusió social. 

5. Realitzar l’ingrés a favor de l’Ajuntament un cop aquest hagi presentat el compte justificatiu 

conforme ha realitzat la despesa. 

 Compromisos de l’Ajuntament d’Anglès  

1. L’ens local ha de proporcionar l’estructura organitzativa per al desenvo lupament del 

programa de Benestar i Comunitat i les infraestructures necessàries per portar-lo a terme. 

2. Una vegada l’Ajuntament rebi l’addenda on es concreta el projecte i l’import, l’ens local ha 
de contractar el professional i/o l’entitat que el portarà a terme. 

3. L’ens local farà una previsió de despesa al seu pressupost de 2022 per l’any 2022 pel 

programa de Benestar i Comunitat per realitzar les accions subvencionades per Dipsalut. 
Recomanem que la quantitat de la previsió estigui entre els 5.000 i 10.000 euros. 

4. Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de justificar les despeses realitzades amb la 
presentació d’un compte justificatiu. 

Tercer. Condicions de les accions  

Els projectes i accions del programa de Benestar i Comunitat s’hauran d’executar en el termini 
comprés entre la data de la signatura del present conveni i el 15 d’agost de 2023.  

Quart. Justif icació de les accions  

Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de presentar la justificació en el termini màxim de 
2 mesos a comptar des de la finalització del termini d’execució de l’acció. 

La justificació s’haurà de realitzar mitjançant compte  justificatiu certificat de l’interventor -
secretari de l’ens local. L’Annex del present conveni inclou un model de compte justificatiu.  



 

 

La justificació haurà d’incloure una relació detallada de totes les despeses imputables al 
desenvolupament de l’actuació amb identificació de la descripció de la despesa, l’import i la 

data d’emissió. 

Cinquè. Actuacions en cas d’incompliment  

Segons l’article 51.2/c de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic 

(LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun 

dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i compromisos que es 

consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants . Si 

transcorregut el termini indicat el en requeriment persistís l’incompliment, la part que el va 

dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 

indemnització dels perjudicis causats si així s’hagessin previst. 

 

S isè. Seguiment del conveni 

Per poder dur a terme el seguiment del conveni es construiran els òrgans corresponents per 
tal de poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni. 

Podran assistir a les reunions de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics del Consell 

Comarcal de la Selva i l’Ajuntament convocats expressament pels presidents respectius.  

Aquests òrgans es reuniran a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de vigilar i 

controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules 

concretes de coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i 
assegurar la qualitat de la prestació dels serveis. 

Aquest òrgan són els competents per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que 

es puguin plantejar durant la vigència del conveni. 

Setè. Modif icació del conveni 

Les possibles modificacions del conveni requeriran l’acord unànime de les parts que es 
formalitzarà mitjançant la signatura de l’acord de modificació.  

Vuitè. Vigència del conveni 

El conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins al 15 d’agost de 2023.  

Novè. Ext inció del conveni 

Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, seran d’aplicació els motius que, pel 

que fa a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la 
Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la 
seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de 



 

 

l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Girona. 

Desè. Règim jurídic 

Són aplicables a aquest conveni els següents articles: 

 L’article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració 

entre les Administracions Públiques. 

 

 Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 

procediment de els administracions públiques de Catalunya, relatius a les 

característiques dels convenis de col·laboració. 

 

 L’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de 

col·laboració. 

 

Onzè. Règim de publicitat i transparència  

Aquest conveni, per tal que sigui eficaç, es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal de la 
Selva, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu 

l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya, de manera trimestral, una relació dels convenis 
aprovats al llarg d’aquest període, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al 

Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al 
Portal de Transparència del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’article 14 de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova 
de conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura.  

 

Salvador Balliu Torroella     Jordi Pibernat Casas 

President Consell Comarcal de la Selva   Alcalde Ajuntament d’Anglès 

 

Diligència 

Per fer constar que en data 1 de novembre de 2021 ha cessat com a secretari accidental el 

Sr. Joan Busquets Biarnes i fem constar el canvi de nom com a secretària la Sra. Núria Moral 
Ferrés. 

Secretària 



 

 

Núria Moral Ferrés 

 

La data vàlida d’aquest document és la data de la firma electrònica 

 

SEGON . Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i comunicar-lo al 

departament de Secretaria i d'Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes 

oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.0.- Canvi de titularitat del dret d'ús del nínxol número 234, de la Plataforma B, 

Sector Central, 2n pis. (Expedient núm.: X2021001930)  

 
Antecedents de fet:  

 
Vist l'escrit de data 10 de novembre de 2021 amb registre d’entrada número E2021006902, 

on el Sr. M.S.S. amb DNI número ***5728** i domicili al c/ Beat Buch, 43 CP: 17162 de 
Bescanó, manifesta que el seu pare J.S.T. amb DNI número ***6111**, va morir amb data 

17 de setembre de 2012, propietari del nínxol número 234 de la plataforma B, sector Central 

2n pis. Sent el senyor M.S.S. l’únic hereu, sol·licita el canvi de nom del títol de dret funerari 
d’us del nínxol número 234 de la plataforma B, sector Central 2n pis.   

 

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 
 

 

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 
234, de la Plataforma B, Sector Central, 2n pis, a favor del  Sr. M.S.S. i  amb DNI número 

***5728**. 

 
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 l’interessa M.S.S. com a titular del dret 

d’ús del nínxol número 234,  de la Plataforma B, Sector Central, 2n pis, amb el número de 

compte bancari “ES08 2100 0658 0801 0079 4179” 
 

Quart .- Notificar el present acord a la interessada 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  

 

 

 

 

 

5.0.- Aprovació de l 'oferta pública d'ocupació de l 'any 2021. (Expedient núm.: 

X2021000634) 

 

Antecedents de fet  

Es fa necessari fer l'aprovació de l'oferta pública per l'exercici 2021.  



 

 

- D'acord amb l'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

règim local, les corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, 

ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 

- L'article 70 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, estableix que les necessitats de recursos 

humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la 

incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'Oferta d'ocupació pública, 

cosa que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius 

per a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, fixant el termini 

màxim per a la seva convocatòria. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública 

similar s'ha de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys. L'oferta 

d'ocupació pública, que s'aprovarà anualment pels òrgans de govern de les 

administracions públiques, s'ha de publicar al Diari oficial corresponent. 

- L'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, atribueix a l'alcalde l'aprovació de 

l'oferta pública. Per decret número 612 de 25 de juny de 2019 l'alcaldia presidència 

va delegar aquesta atribució en la Junta de Govern Local.  

- L'article 56 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix el contingut i l'estructura de l'oferta 

pública d'ocupació. Així mateix, aquest article estableix l'obligació d'incloure a l'oferta 

pública aquelles places de personal funcionari de carrera o personal laboral fix 

ocupades interinament. L'article 57 n'estableix la publicació en els diaris oficials. 

 

- Malgrat tot l'anterior, l’article 19 de la de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 estableix: 

Un. 1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el 

sector públic, a excepció dels òrgans previstos en l'apartat un.i) de l'article anterior, es 

regularà pels criteris assenyalats en aquest article i es subjectarà a una taxa de 

reposició d'efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent en els 

altres sectors. 

 

- D’altra banda, s’ha de tenir en compte les mesures introduïdes pel Reial Decret L lei 

14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en 

l’ocupació pública.  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 1 de desembre de 2021 que 

obra a l’expedient.  

 

Es procedeix a l’esmena de la proposta originària, atès que no s’inclou com a torn 

reservat la plaça d’auxiliar de serveis, ja que és una plaça objecte d’estabilització, i la 

persona que l’està ocupant no compleix amb els requisits per incloure’s.  

  

Legislació aplicable 



 

 

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 

2021 

Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la 

temporalitat en l’ocupació pública. 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 

Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, 

de 30 de juliol 

Per tot l'exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l'OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ORDINÀRIA per a l'exercici 2021 que 

es detalla a continuació: 

 

PERSONAL FUNCIONARI 

Denominació Grup/Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Agent  C/C2 

Administració 

especial 

Serveis 

especials 1 Concurs Oposició 

Arquitecte A/A1 

Administració 

especial  1 Concurs Oposició 

Tècnic 

d’Administració 

General 

(Intervenció) A/A1 

Administració 

General  1 Concurs Oposició 

Tècnic mig 

(secretaria) A/A2 

Administració 

General  1 Concurs Oposició 

 

Promoció interna personal funcionari: 

 

Denominació Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Sotsinspector C/C1 

Administració 

especial 

Serveis 

especials 1 

Concurs oposició 

Promoció interna 



 

 

SEGON.- Aprovar l'OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’ESTABILITZACIÓ per a l'exercici 

2021 que es detalla a continuació: 

Altrament s’acorda incorporar en aquesta oferta pública les p laces que no han estat 

convocades provinents de l’oferta pública de l’exercici 2018, per entendre que també 

compleixen els requisits per l’estabilització: 

 

PERSONAL FUNCIONARI 

Denominació Grup/Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Enginyer A/A1 

Administració 

especial  1 Concurs Oposició 

 

 

 PERSONAL LABORAL 

Denominació Grup/Subgrup Places Selecció 

Oficial 1ª obra i 

servei C/C2 1 Concurs Oposició 

tècnic en 

biblioteconomia 

i documentació A/A2 1 Concurs Oposició 

auxiliar tècnic 

de la llar 

d’infants C/C1 1 Concurs Oposició 

auxiliar de 

biblioteca C/C1 1 Concurs Oposició 

Oficial lampista C/C2 1 Concurs Oposició 

Auxiliar de 

serveis AP 1 Concurs Oposició 

 

TERCER.- Establir que, de conformitat amb el que preveu l’article 70.1 del Text refós 

de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre, els processos selectius corresponents a les places incloses 

en l’oferta d’ocupació pública ordinària es convocaran dins del termini màxim de tres 

anys a comptar des de la data de signatura de l'acord que l'aprovi. I els corresponents 

a les places incloses a l’oferta pública d’ocupació d’estabilització d’acord amb la 

normativa específica.  

QUART.- Publicar l’oferta d’ocupació pública de referència a la seu electrònica de 

l’Ajuntament, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d'Anglès, al Diari Of icial de la 

Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i trametre’n 



 

 

una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local de 

la Generalitat de Catalunya. 

CINQUÈ.- Donar compliment a les obligacions establertes a la LGPE  quan estableixen 

que amb la finalitat de permetre el seguiment de l’oferta, l’Ajuntament d’Anglès haurà 

de certificar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria de l’Estat 

de Pressupostos i Despeses, el número de places ocupades de forma temporal 

existents en cadascun dels àmbits afectats.  

SISÈ.- Proporcionar informació estadística dels resultat de qualsevol procés 

d’estabilització d’ocupació temporal a través del Sistema d’Informació Salarial del 

Personal de l’Administració (ISPA). 

 

  

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.- Modificació d'un contracte d'obres de substitució de finestres del CEIP Pompeu 

Fabra. ( Expedient núm. X2021000788)  

 

Antecedents 

1.- Mitjançant Resolució de data 15 de juliol de 2021 es va a adjudicar a l’empresa 

MODO CASTE, S.L. el contracte per a l’execució de les obres de substitució de 

Finestres del CEIP Pompeu Fabra. L’import d’adjudicació va ascendir a 45.375,00€ 

euros (IVA inclòs). El contracte es va formalitzar en data 2 d’agost de 2021 signant-se 

l’acta de comprovació de replanteig en data 2 de setembre de 2021. 

2.- Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 1-12-2021, en 

qualitat de direcció facultativa de d’obra, en el qual es planteja la necessitat de 

tramitar una modificació no substancial del contracte amb la finalitat d’allargar la vida 

dels materials a col·locar a les finestres i millorar la qualitat interior de les aules de 

l’Escola Pompeu Fabra, així com complir amb les condicions de seguretat de la porta 

d’accés principal (art. 205.2.c LCSP). 

Les modificacions proposades consisteixen resumidament en substituir les persianes 

de PVC per alumini, substituir les finestres d’alumini lacat blanc més les persianes 

com a elements independents per finestres d’alumini lacat blanc amb persianes 

monobloc, i incloure els elements de seguretat obligatoris a la porta d’emergència. 

En quant a les unitats d’obra, les modificacions esmentades suposen tant la supressió 

(partida 1 i 2 del capítol 3) com l’augment (partida 5 del capítol 3) d’unitats previstes 

al projecte, essent aplicables els preus fixats a les mateixes. 

 supressió de la partida número 1 del capítol 3, per un import de 5.043,42€ 

(PEM) 



 

 

 supressió de la partida número 2 del capítol 3, per un import de 10.330,76€ 

(PEM). 

 augment d’amidaments de la partida número 5 del capítol 3, finestra d’alumini 

amb persiana monobloc, per un import de 16.240,78€ (PEM). 

La mofidicació d’amidaments per import de 16.240,78 – 5.043,42 – 10.330,76 = 

866,60€ representa un percentatge de modificació sobre el preu inicial del contracte 

del 2,31%. 

Pel que fa a la supressió de partides i inclusió de preus contradictoris, la modificació 

consisteix en: 

 eliminació de la partida número 6 del capítol 3, persiana enrotllable de PVC per 

un import de 3.562,55€ (PEM). 

 aprovació de nou preu (PC1), persiana enrotllable d’alumini a 58/48 €/ut, per 

un import de 4.165,53€ (PEM) 

 aprovació de nou preu (PC2), elements de seguretat porta entrada escola per 

un import de 799,68€  (PEM) 

 

3.- Consta a l’expedient l’acta de preus contradictoris signada per la Direcció i el 

Contractista de l’obra.  

 

4.- La partida d’imputació de la despesa és la 323 63200 “MILLORES POMPEU 

FABRA” del pressupost municipal vigent. 

 

5.- Vist l’informe jurídic favorable emès en data 2 de desembre de 2021 i amb la nota 

de conformitat de la Secretària municipal,  

 

6.- Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal, en 

sentit favorable. 

 

Fonaments de Dret 

 

La  proposta  que  s’informa  implica  una  modificació  per una causa no  prevista  al  

plec  de clàusules  administratives  particulars  que  regeix  el  contracte, i d’acord 

amb l’informe tècnic justificatiu, la present modificació s’insereix en el supòsit de 

modificació no substancial prevista a l’article 205.2.c) LCSP. 

La modificació proposada revesteix caràcter obligatori per al contractista atès que 

implica una alteració en la seva quantia que no excedeix del 20% del preu inicial del 

contracte, IVA exclòs. 

En tractar-se d’un contracte adjudicat mitjançant procediment obert simplificat 

abreujat, no té garantia definitiva,  per la qual cosa no ha de reajustar-se la garantia 

definitiva per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat segons 

preveu l’art. 109.3 LCSP. 



 

 

L’òrgan  competent, com a  òrgan de contractació, és la  Junta  de  Govern  Local, 

conforme allò establert a la Disposició Addicional Segona, apartat 1er, LCSP i el 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.- Aprovar la modificació no substancial del contracte d’obres de substitució de 

les finestres del CEIP Pompeu Fabra, adjudicat a MODO CASTE, S.L. per incloure dues 

noves partides segons proposta annexa i informe justificatiu de la Direcció de l’obra, 

per import total de 3.025,00 euros (IVA inclòs). 

 

SEGON.- Aprovar els nous preus contradictoris descrits a l’antecedent segon d’aquesta 

resolució, que passen a formar part dels preus del contracte, segons acta de preus 

contradictoris que s’annexa a l’expedient. 

 

TERCER.- Determinar que aquesta modificació suposa un increment del preu 

d’adjudicació del contracte del 6,05%. 

 

QUART.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323 63200 

“MILLORES POMPEU FABRA” del pressupost municipal vigent, per import de 3.025,00 

euros, a favor de la mercantil MODO CASTE, SL (document comptable anterior: A 

220210003319) 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al contractista. 

 

SISÈ.- Publicar la modificació acordada en el Perfil de Contractant, d’acord  amb el 

previst als articles  207 i 63 de la LCSP 2017. 

 

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Tècnics i a la Intervenció 

municipal pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

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 l'expedient de contractació del subministrament de material per la 

brigada municipal i  convocar licitació per a l 'adjudicació del contracte. (Expedient 

núm.: X2020000750) 

 

 

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. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

7.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament d'Anglès i  l 'Escola 

Pompeu Fabra d'Anglès en suport a l 'activitat de robòtica educativa. (Expedient núm.: 

X2021001851) 

 

 
Antecedents 

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

subvenció nominativa de 1200,00€ a l’escola POMPEU FABRA 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 POMPEU FABRA 

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 1200€ per 

cobrir les necessitats per a l’activitat de la Robòtica Educativa. Una bestreta de 900€ 

a l’inici i els 300€ 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 02 de desembre de 2021 emès per el Tècnic de Gestió 

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

6-  Vista l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 321 

45390 “ESCOLA POMPEU FABRA I ESCOLA FEDAC”, del pressupost municipal vigent 

(RC: 220210008605). 

7.- Mitjançant instància genèrica presentada per part de la Directora de l’escola, en 

data 13 de desembre de 2021 (RE: E2021007613), s’ha presentat la declaració 

responsable d’acord amb la qual s’indica que: “e l'escola esta al corrent de les 

obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmesa a les 

prohibicions per obtenir aquesta condició, prevista en els apartats 2 i 3 de l'article 13 

de la L.38/2003. O, atès que la subvenció atorgada és de menys de 3.000 €, una 

declaració responsable en aquest sentit "el projecte de robòtica al centre. ” 

8.- Vist l’informe de fiscalització prèvia de la intervenció municipal. 

 

Fonaments de dret 

I. El Conveni objecte 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. 

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 de 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 

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

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS I L’ESCOLA 
POMPEU FABRA D’ANGLÈS 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 de les facultats conferides per acord de Ple de 30 de juliol de 2021. 
 
La Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària de l'Ajuntament d'Anglès, actuant com a 
fedatària en la formalització del present conveni. 
 
I d’una altra, la Sra. Eva Viñolas Marín amb DNI ***1524** actuant com a Directora de 
l’Escola Pompeu Fabra 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 Pompeu Fabra 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 Pompeu Fabra. 
 



 

 

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 

Pompeu Fabra per import de 900 €. El pagament dels 300 € restants es farà un cop s’hagi 
justificat la totalitat de la despesa. Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa: 321 
45390 PROGRAMA ROBOTICA 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 què 

haurà d’haver-se justificat la totalitat de la despesa. 
 
Setè: 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 a l’encapçalament. 
 
 
 
L’alcalde      La directora de l’escola Pompeu Fabra  

Jordi Pibernat Casas     Eva Viñolas Marin 

 

La secretària,  

Sandra Pinos Martínez  

 

 

 

SEGON.- Concedir a l’Escola POMPEU FABRA d’Anglès una subvenció per un import de 

1.200€ amb la finalitat del Programa Educatiu de Robòtica amb la partida 

pressupostària 321 45390 <<PROGRAMA ROMÒTICA ESCOLAR>>. Establint una 

bestreta de 900,00 € a pagar en el moment de la firma del conveni, el pagament dels 

300,00 € restants es farà efectiu un cop justificada la totalitat de la despesa. 

 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.200€ a favor de l’escola Pompeu Fabra 

amb NIF: Q6755053C, amb càrrec a la partida pressupostària 321 45390 

<<PROGRAMA ROBÒTICA ESCOLAR>>, del Pressupost municipal vigent. 

 



 

 

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

departament de Secretaria i d’Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes 

oportuns.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ANNEX 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introducció 
 

Vivim immersos en un món complex i canviant, en la qual la tecnologia és cada vegada 
més pressent a les nostres vides: ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, 
ens emocionem amb la tecnologia... però, com aprenem? La competència digital entesa 
com una competència del segle XXI esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser 
critica i responsable en l’ús que fa de la tecnologia. Les directrius d’organismes com la 
UNESCO, l’OCDE o la Comissió Europea evidencien la necessitat d’impulsar la 
competència digital. Pel que fa a la ciutadania, al 45% dels europeus i europees els 
manquen les competències digitals bàsiques, alhora que el benestar digital cada vegada 



 

 

es veurà més amenaça ¡t pe la desinformació, el ciberassetjament i la manca de privacitat 
de dades. 
 
 
En els últims anys la robòtica ha evolucionat de tal manera que s’han simplificat els 
processos de construcció d’un robot. Per exemple, amb uns pocs coneixements de 
programació i una placa electrònica, un nen podria ser capaç de construir un robot. La 
robòtica educativa és una disciplina que permet concebre, dissenyar i desenvolupar 

robots educatius perquè els estudiants s’iniciïn des de molt joves en l’estudi de les 
ciències i la tecnologia. 
 
 
Per què ensenyar robòtica? 
 
Introduir la robòtica com a part del temari a les aules és de gran importància per al futur 
de l’educació. Si s’utilitzen eines i metodologia adequades, podem fer que els alumnes 
s’interessin i es motivin per les matemàtiques, la física, l’informàtica o l’electrònica d’una 
forma pràctica i divertida. 
 
En resum, ¿quins motius hi ha per introduir la robòtica a les aules? 
 

 Aprendre robòtica és divertit 
Si proposem construir un robot als nostres alumnes, amb seguretat la resposta és un sí 
rotund per part de tota la classe. Qualsevol nen se sent motivat per construir els robots 
que sol veure en les pel·lícules de ciència ficció com, per exemple, Wall-e Big Hero 6 o 
els Minions. 
 

 Una forma pràctica d’aprendre programació 
Els robots no són més que un munt de peces guiades per un cervell electrònic que 
necessita ser programat. Avui dia els llenguatges de programació són cada vegada més 
fàcils d’aprendre; a més, hi ha eines visuals per iniciar els més joves en la programació. 
L’aplicació de l’Scratch o el Code en són un bon exemple. 
 

 Desenvolupar el pensament 
La programació és una tasca que desenvolupa molts camps importants de la nostra ment: 
pensament matemàtic, creativitat, imaginació, pensament lateral... etc. En resum, 
aprendre a programar, ensenyar a pensar. 
 

 Les matemàtiques no són l’enemic 
Segons l’informe OCDE (PISA), estem a la cua mundial pel baix rendiment en 
comprensió matemàtica.  Els experts coincideixen que la metodologia d’aprenentatge 
clàssica encara es manté a les aules. La robòtica permet aplicar els coneixements 
matemàtics apresos en la teoria i, d’aquesta manera, donar-se compte que són 
essencials en el funcionament del robot. 
 

 Despertar a l’inventor que portem dins 
Tothom és capaç d’aportar solucions a molts dels problemes de la nostra vida diària, però 
la majoria de les persones no s’aturen mai a pensar. Com deia Henry Ford: “Pensar és el 
treball més difícil que existeix. Pot ser és aquesta la raó per la qual hi hagi tan poques 
persones que ho practiquen”. Aprenent robòtica es crea un hàbit de desenvolupar la 
creativitat o la capacitat de crear i aportar solucions als petits problemes. 



 

 

 

 Adquirir habilitats per tenir un bon futur laboral 
Ningú dubte que en els propers anys els robots s’ocuparan de molts dels nostres treballs. 
Per tant, pot ser que la propera revolució sigui, igual que les aplicacions mòbils, la 
revolució de la robòtica. 
 
Com bé podem comprovar la robòtica ocuparà un camp molt important en un futur 
pròxim. És per això que l’escola ha de ser permeable als canvis socials i alhora ha de 
donar resposta als reptes que suposa aprendre a l’era digital. La transformació digital del 
sistema educatiu és clau per al progrés i l’avenç del país i la seva ciutadania. 
Implementar robòtica a l’aula és del tot necessari per ajudar al nostre alumnat i poder 
donar resposta a les seves necessitats i inquietuds. 
 
 
 

La visió del centre 
 
Som una escola catalana de titularitat pública del poble d’anglès. Ens hem anat adaptant 
als canvis de la nostra societat i poc a poc anem adaptant-la als nous temps. 
 
La visió del centre la trobem recollida en el PEC. D’acord amb aquest, el centre procura 

ajudar a l’alumnat en l’adquisició de les competències bàsiques per a desenvolupar-se en 
la societat actual de manera autònoma amb uns aprenentatges adaptats als nous temps. 
Intentem ser un centre actiu, dinàmic, que s’adapti a les noves exigències de la societat 
solidària, oberta, dialogant i integradora, que afavoreix la participació de tots els membres 
de la comunitat. Volem aplicar les noves tecnologies en la mesura de les possibilitats de 
l’escoa. 
 
Amb aquests objectius (i molts d’altres recollits en el PEC) l’Escola Pompeu Fabra intenta 
posar a l’abast del seu alumnat una nova forma d’aprenentatge, una forma basada en 
l’experimentació, manipulació i pensament crític. Això ho aconseguim gràcies a la 
robòtica educativa. 
 
Per poder desenvolupar el projecte, l’escola, juntament amb l’Ajuntament i el CRP de la 
Selva, ha adquirit dotacions per poder adquirir material i formació en aquest camp. 
 
Durant el curs 17/18 es van adquirir els primers robots i es va fer la primera formació, 
impartida per l’empresa d’Innova Didàctic d’Olot. 
 
Fou a partir d’aquí on es va decidir implementar la robòtica a tots els cursos. El centre va 
establir un espai de treball, l’aula de robòtica. Mica en mica i veient el potencial, les ganes 
i la innovació que suposava fer robòtica a l’escola es va veure la necessitat d’adquirir un 
nou material que permetés a l’alumnat explotar la capacitat creativa que fins el moment, 
no podia realitzar degut a la tipologia dels robots. 
 
Durant el curs 18/19 es va adquirir el material de Lego WeDo, material que permet crear i 
programar robots, obrint així un ventall de possibilitats didàctiques pràcticament 
inesgotable. Amb l’adquisició del nou material fou necessari un replantejament del 
projecte i de la programació de l’aula intentant crear un projecte més ambiciós i que 
aprofités tot el potencial que aquests robots poden oferir. 
 



 

 

Aquest últim curs 20/21, tot i la situació pandèmica actual, s’ha pogut realitzar robòtica a 
l’escola i s’ha vist la necessitat d’adquirir nou material per poder satisfer les demandes 
que l’alumnat començava a demandar. 
 
 
 
 

Objectius 
 
L’objectiu principal del projecte és implementar la robòtica educativa en totes les línies del 
centre educatiu. Gràcies a la implementació d’aquesta innovadora metodologia, posem a 
l’abast dels nostres alumnes formes noves d’ensenyar i aprendre nous conceptes i 
continguts curriculars. 
 
A part de treballar els continguts propis de la competència digital, intentem fer un pas més 
enllà i traslladar continguts d’altres matèries, treballats o no a l’aula ordinària, per produir 
un aprenentatge més extens i més treballat a través de la manipulació i l’experimentació. 
 
El projecte contempla una organització en subprojectes on cada un d’aquests treballa 
continguts específics de la competència digital i els vincula directament amb altres 
continguts curriculars, tals com el coneixement del medi, les matemàtiques o les llengües. 
 
L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat gràcies a l’ajut que en proporciona la 
robòtica educativa. 
 
Així doncs, després d’aquesta breu sentatització es poden establir els següents objectius: 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 

1. Implementar la robòtica educativa a les etapes de primària i a l’últim curs d’educació infantil. 

2. Treballar continguts curriculars de forma interdisciplinar a través de la robòtica educativa. 

3. Millorar els resultats educatius de l’alumnat. 

 
 
 
 
 

Competències bàsiques 
 



 

 

Competències bàsiques pròpies de l’àmbit digital: 
 

 
 
 
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 

funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, 

tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 
Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge 

fixa, so i imatge en moviment. 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot i considerant 

diverses fonts i entorns digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i 

d’aprenentatge. 
Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratiu. 
Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 
Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, 
considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
 
 

 EI CI CM CS 
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Operacions tecnològiques i conceptes: els alumnes mostren coneixement de conceptes tecnològics, sistemes i 
operacions. 

Comprendre i utilitzar els sistemes tecnològics. X X X X X X X X X 

Seleccionar i utilitzar aplicacions de manera efectiva i productiva.        X X X 
Utilitzar sistemes i aplicacions per resoldre problemes. X X X X X X X X X 

Transferir coneixement actual per a l’aprenentatge de les noves 
tecnologies. 

      X X X 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE. 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Recerca d’informació (anàlisi i síntesi): els alumnes utilitzen eines digitals per reunir, analitzar, sintetitzar, avaluar i utilitzar 

informació. 

Planificar estratègies per guiar la investigació.    X X X X X X 
Localitzar, organitzar, analitzar, avaluar, sintetitzar informació de diverses 

fonts i mitjans. 
X X X X X X X X X 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió instruments i 
aplicacions 

Dimensió tractament de la 
informació i organització dels 

entorns digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió hàbits, 
civisme i identitat 

digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

Avaluar i seleccionar fonts d’informació i eines digitals adequades per 

obtenir la informació necessària. 
 X X X X X X X X 

Recollir dades del procés i fer un informe dels resultats.   X X X X X X X 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Resolució de problemes: Els alumnes resolen problemes seleccionant les eines digitals i els recursos adequats.  

Identificar i aïlla el problema rellevant i es planteja la pregunta per 
investigar. 

     X X X X 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Presa de decisions: Els alumnes prenen decisions seleccionant les eines digitals i els recursos adequats.  

Planteja activitats a desenvolupar partint de les decisions preses per a 
solucionar o completar un projecte. 

  X X X X X X X 

Recull i analitza les dades per buscar solucions i informar de les decisions 
preses. 

  X X X X X X X 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Col·laboració: Els alumnes utilitzen ambients i espais per a comunicar de manera individual o col·lectiva el fruit del seu 
treball contribuint a l’aprenentatge individual i dels altres.  
Interactuar, col·laborar i publicar amb company, experts o altres emprant 
una varietat d’ambients digitals i mitjans de comunicació. 

     X X X X 

Contribuir al treball en equip cooperatius per produir treballs originals o 

solucionar problemes. 
X X X X X X X X X 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Pensament crític: Els alumnes formulen raonaments de manera crítica seleccionant les eines digitals i els recursos 

adequats. 
Utilitzar diverses perspectives per descobrir solucions alternatives basades 
en raonaments crítics. 

X X X X X X X X X 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Ciutadans digitals: Els alumnes entenen els problemes socials i culturals relacionats amb la tecnologia i la seva pràctica 

legal i ètica. 
Pràctiques segures, legals i responsables utilitzant la informació i la 
tecnologia 

       X X 

Mostrar una actitud positiva cap a l’ús de la tecnologia com a recurs que 
dóna suport col·laboratiu, d’aprenentatge i de producció. 

X X X X X X X X X 

Demostrar responsabilitat personal per l’aprenentatge al llarg de la seva 

vida. 
X X X X X X X X X 

Mostrar lideratge per una societat digital.        X X 
Desenvolupar la capacitat de comprendre i respectar la diversitat cultural 

en una societat tecnològica. 
X X X X X X X X X 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Comunicació: Els alumnes utilitzen mitjans de comunicació de manera individual o col·lectiva per donar suport a 
l’aprenentatge individual i contribuir a l’aprenentatge dels altres. 
Comunicar de manera efectiva informació i idees per multiplicar audiències 

utilitzant una gran varietat de mitjans de comunicació i formats.  
X X X X X X X X X 

 
 
 

Projectes 
 
Tal com hem anunciat, anteriorment aquest projecte està format per un conjunt de 
subprojectes. Això permet acurar més en els detalls a l’hora de planificar, organitzar i 
temporitzar el que volem treballar a l’aula de robòtica. 
 



 

 

Aquests subprojectes són interdisciplinaris i treballem continguts curriculars de forma 
transversal, essent la robòtica educativa l’eix vertebradors d’aquests. 
 
Cada subprojecte té unes característiques concretes i treballen diferents continguts 
segons el curs i la temàtica d’aquest. Tot i així, a nivell d’organització i planificació tots 
disposen d’un document de justificació i tria del tema, dels continguts curriculars, les 
unitats didàctiques que el composen i l’avaluació de cadascun dels subprojectes. 
 
Al tractar-se d’una programació viva, es modifiquen, s’afegeixen o suprimeixen segons 
les necessitats del curs i del tutor/a. 
 
Tots els documents queden registrats al Drive del centre, on es poden consultar tots i 
cadascun dels subprojectes que s’han desenvolupat i es desenvolupen al llarg del curs: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desenvolupament del projecte en el sí de cada cicle 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
Avaluació del projecte 
 
L’avaluació és una de les fases o dels components essencials de la gestió de projectes. 
Avaluar un projecte és el procés de treball pel qual s’analitza la informació que permet 

valorar els aspectes que es consideren significatius, en especial els resultats que ha 
assolit i en quines condicions ho ha fet, així com a treure’n aprenentatges pràctics per a la 
millora. 
 



 

 

Així doncs, l’avaluació és un procés que genera valor per al mateix projecte, per a l’equip 
que l’ha desenvolupat i per a l’organització en el marc de la qual s’ha realitzat. Cal, per 
tant, dedicar-li l’atenció necessària i preparar la seva execució des de la mateixa fase de 
planificació. 
 
L’avaluació de qualsevol projecte és un procés necessari, perquè permet: 
 

 Comprovar el grau en què s’ha assolit els seus objectes inicials. 

 Adquirir aprenentatges, tant a partir dels errors com de les bones pràctiques, amb 
la finalitat en millorar la forma de dur a terme nous projectes en el futur. 

 Conèixer el grau de qualitat assolit amb el projecte. 
 
Així doncs, és del tot necessari revisar el projecte de robòtica al centre. Per dur-ho a 
terme, es proposa una revisió anual al final del curs a acadèmic amb l’equip directiu del 
centre, on s’avaluaran els subprojectes i el projecte en general. 
 
Per conèixer l’èxit i l’abast del projecte entre els alumnes i les famílies es facilitarà un 
qüestionari i es contrastarà amb la opinió dels docents i el propi equip directiu. 
 
Aquesta avaluació final també permetrà establir les bases pel següent curs, així com la 
reposició o substitució de material. 
 
 
 

Fites 
 

Fita Descripció 
Curs 
18/19 

Curs 
19/20 

Curs 
20/21 

Curs 
21/22 

F1 Formació docent i adquisició del material. Desplegament del projecte. X    

F2 Redacció del projecte i la programació. X    

F3 Implementació de la robòtica a CS. X X X X 

F4 Implementació de la robòtica a CM.  X X X 

F5 Implementació de la robòtica a CI.   X X 

F6 Implementació de la robòtica a EI.    X 

F7 Revisió del projecte i la programació.  X X X 

F8 
Adquisició de nou material corresponent a cada una de les etapes 
educatives. 

X X X  

F9 Redacció i revisió dels projectes interdisciplinaris.   X X 

F10 Avaluació del projecte. X X X X 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

7.3.- Llicència urbanística per a rehabil itació d'un habitatge aïl lat, Vi l la Eulàlia . 

(Expedient núm.: X2020000292)  

 



 

 

Identificació de l’expedient  

 

Llicència urbanística rehabilitació d’una habitatge aïllat, Villa Eulàlia – Sol·licitud informe 

CTPCG 

Interessat:  P.R.G. (4026XXXXXX) 

Representant: Y.P.D. (4596XXXXXX) 

 

Antecedents 
 

1.- En data 03.02.2020 i registre d’entrada E2020000628, Y .P.D. en representació de P. R.G., 

presenta documentació tècnica per l’obtenció de llicència urbanística per a rehabilitació d’una 

habitatge aïllat, Villa Eulàlia. 

 

2.- Consten a l’expedient diversos requeriments efectuats per ajustar la documentació tècnica 

presentada a la normativa urbanística d’aplicació. 

 

3.- En data 06.10.2021 i mitjançant resolució d’Alcaldia 1070, s’acorda sol·licitar informe a la 

Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, i enviar a la documentació presentada per 

la interessada en data 15.09.2021 i registre d’entrada E2021005492. 

 

4.- En data 05.11.2021 i registre d’entrada E2021006785, es rep per part de la CTUCG, una 

carta de pagament amb la liquidació de la taxa per l’emissió de l’informe sol·licitat, per import 

de 109,20€.  

 

5.- En data 12.11.2021 i Decret d’Alcaldia núm. 1243, s’acorda la liquidació de la taxa i 

repercutir la taxa a la persona interessada. 

 

6.- En data 30.11.2021 i registre d’entrada E2021007329, es rep l’informe favorable  de la 

CTPCG,  

 

7.- Vist informe emès per l’arquitecta municipal en data 07.12 .2021, en el que informa: 

 

“Valoració del projecte  

Les obres per a les quals es sol·licita Llicència Municipal (E2021005492 de 15/09/2021) s'ajusten a 

la normativa urbanística que li és d'aplicació. 

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en reunió del dia 5/11/2021 va emetre 

informe favorable sempre que es compleixin les següents condicions: 

1. Cal cercar el colors actuals dels revestiments de les façanes i comprovar si hi ha algun 

fragment important susceptible de ser consolidat, per evitar fer un repicat integral. 

2. Cal utilitzar pintures minerals transpirables a les façanes. Es recomana que també s’utilitzin pels 

parament interiors. En tot cas, evitar sempre les pintures sintètiques. 

3. Cal que l’execució de les instal·lacions sigui el màxim de curosa i eviti malmetre els 

elements originals del paviment i dels sòcols. 

Es recomana que el tipus de rajoles pels banys i la cuina siguin senzilles, similars a les originals, de 

color neutre i uniforme, per evitar destacar sobre els elements ornamentals existents. 
 

Conclusions 



 

 

Ateses les consideracions anteriors s’informa favorablement la sol·licitud presentada per Y.P.D. en 

representació de P.R.G. per dur les actuacions contemplades en el projecte tècnic presentat, redactat 

per Francesc Y.P.D. 

Subjectant-la al compliment de les condicions generals del municipi i sempre que es doni compliment a 

les particulars següents: 

1. Cal donar compliment a les condicions de l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 

de Girona següents: 

a. Cal cercar el colors actuals dels revestiments de les façanes i comprovar si hi ha algun 

fragment important susceptible de ser consolidat, per evitar fer un repicat integral. 

b. Cal utilitzar pintures minerals transpirables a les façanes. Es recomana que també s’utilitzin 

pels parament interiors. En tot cas, evitar sempre les pintures sintètiques. 

c. Cal que l’execució de les instal·lacions sigui el màxim de curosa i eviti malmetre els elements 

originals del paviment i dels sòcols. 

Es recomana que el tipus de rajoles pels banys i la cuina siguin senzilles, similars a les originals, de 

color neutre i uniforme, per evitar destacar sobre els elements ornamentals existents. 

 

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

a. El projecte executiu degudament visat pel corresponent col·legi professional. Cal adjuntar un 

certificat en què el tècnic redactor garanteixi que no s’han introduït canvis respecte el projecte bàsic 

autoritzat. 

b. Full d’assumpció de la direcció de l’obra signat per tècnic competent i visat pel col·legi 

professional corresponent. 

c. Programa de control de qualitat. 

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

e. Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar 

donat d’alta d’IAE. 

f. 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. 

g. Fitxa estadística d’edificació i habitatge de la Generalitat” 

 

8.- Vist informe jurídic emès en sentit favorable, per la Tècnica d’Administració General en 

data 13.12.2021, el qual conclou: 

“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.  

La llicència haurà d’advertir, com a requisit formal de la seva validesa, que la primera utilització i 

ocupació de l’habitatge resta condicionada a l’acabament de les obres d’urbanització pendents 

d’execució, relatives a la connexió a la xarxa de sanejament, i de  la seva recepció per part de 

l’administració actuant, d’acord amb l’article 41 del Decret 64/2014.” 

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 de 19 de juny de 2015, i d'acord amb les atribucions que li 

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

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

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Resolució 

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

Primer.- CONCEDIR a Y.P.D., actuant en representació de P.R.G., llicència urbanística per a les 

obres de rehabilitació d’un habitatge aïllat,  Villa Eulàlia, ubicada al barri de Cuc, amb 

referència cadastral 9654902DG6495S0001BX, en el qual s'hi produirà la substitució dels 

revestiments i acabats, tant interiors com exteriors, així com la restauració de les fusteries i la 

renovació de les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament, amb un pressupost 

d’execució material de 44.561,84€, segons la documentació tècnica aportada, que queda 

incorporada a la llicència urbanística com a condició material de la mateixa, projecte signat 

per l’arquitecte tècnic Y.P.D. en data 15.09.2021, condicionada al compliment de les següent 

condicions particulars: 

-  les condicions establerts per la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 5 de novembre de 

2021 que es reprodueixen al punt 7è dels antecedents de fet de present acord.  

- L'aportació abans de l'inici de les obres de la documentació que s'enumera en l'informe 

emès per l'arquitecta municipal de data 7 de desembre de 2021 que queda transcrit  al punt 

7è dels antecedents de fet del present acord, al qual se'n fa remissió.  

S'adverteix com a requisit formal de la validesa de la present llicència que la primera 

utilització i ocupació de l'habitatge resta condicionada a l'acabament de les obres 

d'urbanització pendents d'execució, relatives a la connexió a la xarxa de sanejament, i de la 

seva recepció per part de l'administració actuant, d'acord amb l'article 41 del Decret 

64/2014.  

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

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

de la llicència segons l’ordenança fiscal núm. 7, i 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 (pressupostos entre 35.000€ i 50.000€) 302,80 € 

ICIO (3.75% del pressupost) 1.671,07 € 

Taxa informe CTUCG 190,20 € 

TOTAL 2.083,07 € 

 

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

i per un termini sis mesos per iniciar les obres i d’un any per finalitzar-les des de la notificació 

d’aquesta resolució. Es podrà concedir pròrroga dels esmentats terminis de la llicència, tant 

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

termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l’interessat formulada abans de la 

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

urbanística vigent en el moment de la concessió de la pròrroga. 

Quart. -  NOTIFICAR el present acord a la interessada, juntament amb l’informe emès per 

patrimoni, i els informes tècnic i jurídic. 

 

Cinquè.- 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  

 

 

 

 

 

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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