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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
23 DE MAIG DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000011 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 23 de maig de 2019 
Hora d’inici:  18:30 h 
Hora de fi: 19:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 
Josep Casadellà Turon, 1r Tinent Alcalde 
Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde 
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 
  
Amb veu i sense vot: 
  
Sandra Pinos Martínez, Secretària 
 
Han Excusat la seva absència: 
  
 
No han Excusat la seva absència: 
  
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, 
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del 
dia. 
 
 
1.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte. 
- 
 
2.0.- Contractació 
 
2.1.- PROPOSTA JGL INICI EXPEDIEDIENT CONTRACTE REDACCIÓ PROJECTE 
ELÈCTRIC ARCADA CAN VERDAGUER 
 
 
Títol: 
PROPOSTA JGL INICI EXPEDIEDIENT CONTRACTE REDACCIÓ PROJECTE ELÈCTRIC 
ARCADA CAN VERDAGUER 
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Text: 
 
Assumpte 
 
Contracte del servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
d’obres de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, la direcció d’obra d’aquestes 
instal·lacions, projecte elèctric per la legalització d’aquesta instal·lació, i el projecte 
d’activitat, de l’edifici municipal Can Verdaguer destinat a Centre Cívic, mitjançant 
procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
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-, aquest òrgan entén necessari que es 
tramiti un contracte administratiu de serveis per dur a terme la redacció del projecte 
bàsic i executiu d’obres de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, la direcció 
d’obra d’aquestes instal·lacions, projecte elèctric per la legalització d’aquesta 
instal·lació, i el projecte d’activitat, de l’edifici municipal Can Verdaguer destinat a 
Centre Cívic, d’aquest terme municipal. 

2. Vist l’informe dels 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. Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el 
contracte en qüestió.  

4. Vist l’informe jurídic fet per la tècnica de gestió de l’administració de general de data 
24 d’abril de 2019 i amb la conformitat de la secretària en data 9 de maig de 2019. 

5. Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 933 63202 
“contracte serveis electricitat, telecomunicacions Arcada Can Verdaguer”, per import 
de 7.502,00€, que suposa el valor estimat del contracte de serveis a tramitar. 

6. Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
Considerant allò previst als articles 308 i següents 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 19 de  juny de 2015 del 
que es va donar comptes al ple de 23/06/2015. 

 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 
PRIMER.-  APROVAR l'expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu d’obres de la instal·lació elèctrica i de 
telecomunicacions, la direcció d’obra d’aquestes instal·lacions, projecte elèctric per la 
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legalització d’aquesta instal·lació, i el projecte d’activitat, de l’edifici municipal Can Verdaguer 
destinat a Centre Cívic. 
SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir la seva adjudicació. El contracte tindrà una 
durada d’un any comptat des de la signatura del contracte. El contracte no es podrà 
prorrogar. El pressupost base de licitació és de 6.200€, més l’IVA al 21% (1.302€), essent el 
total de 7.502.€. 

TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 933 63202 
“contracte serveis electricitat, telecomunicacions Arcada Can Verdaguer” del Pressupost de 
despeses de l’Ajuntament d’Anglès per a l’exercici 2019 en vigor. 

QUART.- DESIGNAR responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, 
l’enginyer municipal, que actualment és el Sr. Xavier Serra, a qui correspondrà supervisar-ne 
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament. 

CINQUÈ.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre que es publiqui el pertinent anunci al perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de quinze dies es presentin les 
proposicions que s’estimin pertinents. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- ACORD D'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LES COBERTES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
 
Títol: 
ACORD D'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
DE LES COBERTES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Text: 
Assumpte 
 
Aprovació de l’expedient del contracte del servei  de revisió, neteja i manteniment de les 
cobertes dels edificis propietat de l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant procediment obert 
simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
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-, aquest òrgan entén necessari que es 
tramiti un contracte administratiu de serveis per dur a terme la revisió, neteja i 
manteniment de cobertes dels edificis de titularitat municipal d’Anglès. 

2. Vist l’informe dels 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. 
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3. Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el 
contracte en qüestió.  

4. Vista la retenció de crèdit amb càrrec a les aplicacions pressupostàries  “920 21200 
Reparació i Conservació edificis Municipals; 132 21200 Reparació i  Conservació 
edifici PM; 164 21200 Reparació i Conservació Cementiri; 323 21200 Reparació i 
Conservació escola; 323 21201  Reparació i Conservació Llar Infants; 3321 21200 
Reparació i Conservació biblioteca; 342 21200  manteniment Piscina i Instal·lacions 
esportives”, per import de 12.605,22 €, que suposa la part proporcional del valor 
estimat del contracte de serveis a tramitar referit a l’any 2019. 

5. Vist l’informe jurídic fet per la tècnica general de gestió de l’administració general de 
data 25 d’abril  i amb la conformitat de la secretària de data 9 de maig 2019. 

6. Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
Considerant allò previst als articles 308 i següents 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 19 de  juny de 2015 del 
que es va donar comptes al ple de 23/06/2015. 

 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 
PRIMER.-  APROVAR l'expedient de contractació del servei  de revisió, neteja i manteniment 
de les cobertes dels edificis propietat de l’Ajuntament d’Anglès.  
SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir la seva adjudicació. El contracte tindrà una 
durada de 2 anys, comptats des de la signatura del contracte. El contracte podrà ser objecte 
de dues pròrrogues (1+1). El pressupost base de licitació és de 38.320,9€ referit als dos anys 
de contracte (31.670,16€ de base més 6.650,73€ en concepte del 21% d’IVA). 
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries pressupostàries   

 920 21200 Reparació i Conservació edificis Municipals per valor de 6.416,65€ 

 132 21200 Reparació i  Conservació edifici Policia Municipal per valor de 487,25€ 

 164 21200 Reparació i Conservació Cementiri; per valor de 943,59€ 

 323 21200 Reparació i Conservació escola; per valor de 2.208,60€ 

 323 21201  Reparació i Conservació Llar Infants; per valor de 589,56 € 

 3321 21200 Reparació i Conservació biblioteca; 170,93€ 

 342 21200  manteniment Piscina i Instal·lacions esportives”, per valor de 1.788,64€ 
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del Pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Anglès per a l’exercici 2019 en vigor. 

QUART.- DESIGNAR  responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, 
l’arquitecta tècnica municipal, que actualment és Clara Simón Bosch, a qui correspondrà 
supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament. 

CINQUÈ.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre que es publiqui el pertinent anunci al perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de quinze dies es presentin les 
proposicions que s’estimin pertinents. 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Aprovació documents control estètic contracte servei neteja edificis municipals 
 
 
Títol: 
Aprovació documents control estètic contracte servei neteja edificis municipals 
 
Text: 
Identificació de l’expedient: 
Contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals 

Antecedents de fets: 

Primer.- Vist  la clàusula 13 de Control de qualitat del servei, certificació i facturació del 

servei, del Plec de prescripcions tècniques del servei de neteja dels centres d’ensenyament, 
edificis i dependències municipals de l’Ajuntament d’Anglès. Concretament la clàusula 13.4. 
Certificació dels treballs i facturació del servei de neteja, on s’estableix que:  

“L’altre 3% restant de la facturació, es facturarà un cop finalitzi el primer trimestre i s’hagi 
obtingut l’índex de correcció.  
Facturació variable en funció de la qualitat del servei (terme variable)  

El 3% del terme variable dependrà del resultat dels següents tres indicadors:  

Qualitat neteja (Q) (3%) 

” 
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 Segon.- Vist que per poder avaluar la qualitat del servei de neteja de forma objectiva i 

personalitzada, cal aprovar els excels de control estètic per cada centre de treball: 

- Llar Infants municipal 

- Col·legi Pompeu Fabra 

- Oficines de l’Ajuntament d’Anglès 

- Dependència de la Policia Local 

- Zona esportiva: piscina, pavelló i camp de futbol 

Fonaments de dret 

Primer.- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 

Primer.- Aprovar els excels de control estètic de cada centre de treball que s’annexen, per 
valorar la qualitat del servei de neteja. 

Segon.- Notificar la present resolució als responsables dels centres de treball així com a 

l’empresa que presta el servei de neteja dels edificis i dependències municipals pel seu 

coneixement i efectes oportuns. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.4.- Aprovacó pressupost i programa viu la burés 2019 
 
 
Títol: 
Aprovació pressupost i programa viu la burés 2019 
 
Text: 
 Identificació de l’expedient 

Aprovació del programa i el pressupost del 4r festival Viu la Burés. 

Antecedents 

Vista la memòria d'alcaldia de data 21 de maig de 2019, que inclou el programa, i el 

pressupost de les activitats, que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2019. A continuació 

descrites:  

Programació  
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DISSABTE 15 

17:00 Visita teatralitzada  La Bardisa  Vapor la Burés 

18:00 Espectacle infantil  Niñas del mago Exterior fàbrica  

19:00 – 20:00 Desfilada de moda 

i espectacle de 

dansa  

Piubella models i 

escola de dansa 

d’Anglès 

Sala polivalent 

Burés 

20:00 – 20:45 Monòleg Angel 

Miralles  

Monologista Angel 

Miralles  

Exterior fàbrica  

21:00 Espectacle musical  Nori&Ferry  Exterior fàbrica 

22:00 Espectacle musical  Anna Gorgoll  Exterior fàbrica  

 

Pressupost  

 UNITATS ACTIVITATS PRESSUPOST 

Actuacions  1 Visites teatralitzades  230,00€ 

1 Anna Gorgoll  641,30€ 

1 Espectacle infantil  424,00€ 

1 Nori&Ferry 400,00€ 

1 Monòleg 545,90€ 

Tallers 1 Taller mandales 50,00€ 

1 Taller Vicky La Roba  119,00€ 

1 Taller scrapbook Tonyi 119,00€ 

Publicitat  1 Impressió i repartiment 

tríptics  

175,00€ 

1 Falques ràdio Flaixbac 254,41€ 

Desfilada  1 PiuBella models  726,00€ 

1 Fotograf 145,20€ 

1 Maquillatge  100,00€ 

1 Menjar models 70,00€ 

Decoració  1 Material Guerrilleres de Salt  150,00€ 

1 Catifa  100,00€ 

1 Cartells cartróploma  250,00€ 

1 Material divers  140,19€ 

Seguretat 1 Seguretat  360,00€ 

TOTAL PRESSUPOST    5.000€ 

 

Per dur a terme les activitats anteriorment descrites es compta amb un pressupost de 

5.000€ de la partida pressupostaria 334 22609 « Activitats culturals» RC 220190002053.  



 

 

 

 

 

 

P á g i n a  8 | 55 
 

Amb l’aprovació del Festival Cultural «Viu la Burés, edició 2019» i el pressupost presentat es 
passarà a la contractació de tots els espectacles i serveis. 

Fonaments de dret 

Primer. - Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Segon.- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Tercer.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya. 

Quart.- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2018. 

Cinquè.- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

activitats recreatives. 

Sisè.- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 
activitats recreatives. 
 

Setè. – De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, s’estableix l’entrada gratuïta als actes que es 

realitzin a l’exterior del museu de les naus Burés d’acord amb allò exposat en el punt núm. 5 
dels antecedents. 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 

Primer.- Aprovar el projecte anomenat “VIU LA BURÉS 2019”, on s’inclou el programa i el 
pressupost per a la seva realització, que puja a un import màxim de 5.000,00 euros, IVA 

inclòs, amb càrrec a la partida pressupostaria del pressupost municipal vigent  334 22609 

«Activitats Culturals», RC: 220180003151. 

Segon.- Tots aquests actes queden subjectes als informes favorables dels tècnics competents  

per informar de les activitats a realitzar.  

Tercer. - Comunicar el present acord al regidor d’obres i serveis per a la tramitació de les 

gestions pertinents, així com a la Intervenció municipal als efectes oportuns.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 
 
3.1.- Proposta acord JGL d'aprovació inicial projecte d'ús i obres provisionals 
adequació aparcament pl. palillos 
 
 
Títol: 
Proposta acord JGL d'aprovació inicial projecte d'ús i obres provisionals adequació 
aparcament pl. palillos 
 
Text: 
Antecedents 
1. Vist el projecte d’obres i usos provisionals per a l’adequació de la zona compresa entre els 
carrers Av. Pius XII, Verneda, Nord i Eixample -anomenada “Plaça dels Palillos”- d’Anglès, per 
a la creació d’un aparcament públic, redactat pels serveis tècnics municipals en data març 
de 2019, amb un pressupost de 116.365,54€, més 24.436,76 € corresponents al 21% de 
IVA, que sumen un total de 140.802,30 €, IVA inclòs. 
 
2. Vist l’informe jurídic de data 02 de maig de 2019, el qual s’informa favorablement el 
contingut del projecte i la seva tramitació amb les següents consideracions:  
 

1. Pel que fa a la disponibilitat dels terrenys, cal tenir present que l’Ajuntament és 
propietari de gran part dels terrenys on s’executen les obres, si bé una part reduïda 
de l’àmbit pertany a un altre propietari, que ha arrendat els terrenys a l’Ajuntament 
amb aquesta finalitat mitjançant un contracte de durada anual, prorrogable. Per tant, 

si bé es disposa de la possessió dels terrenys, cal tenir en compte  que només se’n 
disposa temporalment i que quan aquest contracte es rescindeixi caldrà restituir els 

terrenys al seu estat original a càrrec de l’Ajuntament per preveure-ho així el 

contracte d’arrendament. 
 

2. També cal tenir en compte que segons l’article 216 del POUM, resten pendents 
d’urbanitzar els sòls destinats a vialitat i a espais lliures d’aquest polígon d’actuació, i 
que aquesta és una obligació que correspon costejar als propietaris dels terrenys 

inclosos en la unitat d’actuació com a requisit previ o simultani a l’obtenció de la 
llicència d’edificació, però no a l’administració.  
 

Per tant, l’obra relativa a l’aparcament situada a l’espai lliure i a la vialitat també 
s’haurà de retirar quan el promotor pretengui urbanitzar el polígon, en tot allò que no 
sigui compatible amb la naturalesa de l’ús al que s’ha de destinar. 
 

Això no obstant, si l’Ajuntament ara executa obres que puguin ser considerades com 
d’urbanització anticipades i que es puguin aprofitar en el moment d’urbanitzar el 
polígon d’actuació per trobar-se en bon estat, se’n podrà rescabalar quan arribi el 
moment de la seva execució. 
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Fonaments de Dret 
La legislació bàsica aplicable és la següent: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis de les entitats locals –ROAS-. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya. -TRLUC-.  
 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’ús i obres provisionals per a l’adequació com 
aparcament de la zona compresa entre els carrers Av. Pius XII, Verneda, Nord i Eixample -
anomenada “Plaça dels Palillos”- d’Anglès, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, i que 
compta amb un pressupost d’execució de 116.365,54€, més 24.436,76 € corresponents al 
21% de IVA, que sumen un total de 140.802,30 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies a partir de l’endemà de la 
darrera publicació de l’edicte corresponent al BOP de Girona, Diari de Girona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis municipal, d’acord amb allò que 
disposen l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny en relació a la informació pública dels projectes 
d’obra ordinària. 
 
Tercer.- Durant aquest termini l’expedient romandrà a Departament de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament d’Anglès, situat al carrer d’Avall, 29-31, a fi que pugui ser consultat en horari 
d’atenció al públic, de 10 a 14 hores, i si s’escau presentar-hi al·legacions. 
 
Igualment la documentació aprovada inicialment pot ser consultada al Tauler d’Anuncis de la 
Seu electrònica de l’Ajuntament d’Anglès (https://seu.angles.cat/) 
 
Quart.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la part de l’actuació 
que afecta el Torrent de la Verneda.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Assumptes econòmics. 
 
4.1.- RETORN GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE JARDINERIA MOIX 
 
 
Títol: 
RETORN GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE JARDINERIA MOIX 
 
Text: 
Identificació de l’expedient 
Retorn garantia definitiva contracte de servei de manteniment de l’arbrat i jardineria al 
municipi d’Anglès  
Antecedents 
Primer.- Vist el PCAP que havia de regir el contracte de servei de manteniment de l’arbrat i 
jardineria al municipi d’Anglès aprovat en data 08 de gener de 2015, signat entre l’empresa 
MOIX SERVEIS I OBRES, SL i l’Ajuntament d’Anglès en data 26 d’octubre de 2019. 
Segon.-  El passat 15 de gener de 2019, la Sra. Dolors Soler Casellas, en representació de 
l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, SL va sol·licitar el retorn de l’aval definitiu dipositat amb 
referència als serveis de manteniment de l’arbrat i jardineria al municipi d’Anglès per un 
import de 2.330,00 € (RE: 1-2019-000282-1). 
Tercer.- Tenint en compte que en data 07 de febrer de 2019, la tresorera municipal va posar 
de manifest que l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, SL amb NIF B61420352, té dipositada, 
des del 04 de setembre de 2015, la garantia definitiva de l’adjudicació del contracte de 
serveis de manteniment de l’arbrat i jardineria del municipi d’Anglès, l’import de la qual és 
de 2.330,00 €. 
Quart.- Tenint en compte que el contracte pel qual es va formalitzar la garantia ha finalitzat. 
Cinquè.- Vist l’informe emès en data 15 de maig de 2019 per la Tècnica de Gestió 
d’Administració General en el que es proposa la devolució de garantia a l’empresa MOIX 
SERVEIS I OBRES, SL. 
Fonaments de dret: 
Primer.- L’article 90 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 
Segon.- Articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per 
el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. 
Tercer.- Articles 61 i següents del 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-. 
Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en 
virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el 
Decret de delegacions de data 19 de juny de  2015. 
 
 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
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Primer.- Concedir a l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, SL amb NIF B61420352 la devolució 
de la garantia (2.330,00 €) corresponent al contracte del servei de manteniment de l’arbrat i 
jardineria al municipi d’Anglès 
Segon.- Notificar la present resolució a MOIX SERVEIS I OBRES, SL. 
Tercer.- Comunicar la present resolució al Departament de Tresoreria i Intervenció pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- RETORN GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE NETEJA CLECE 
 
 
Títol: 
RETORN GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE NETEJA CLECE 
 
Text: 
Identificació de l’expedient: 
 

Retorn garantia definitiva contracte de servei de neteja dels edificis municipals 

 

Antecedents de fet: 

 

Primer.- Vist el PCAP que havia de regir el contracte de serveis de neteja dels edificis 

municipals aprovat en data 11 de novembre de 2010, signat entre l’empresa CLECE, SA i 
l’Ajuntament d’Anglès el data 3 d'octubre de 2011, per un termini d’execució màxim, 
pròrrogues incloses, de 6 anys. 

 

Segon.- Mitjançant la instància presentada per l’empresa CLECE, SA en data 15 de gener de 

2019 (RE: 1-2019-000253-2), s’ha procedit a efectuar la sol·licitud de la devolució de la 
garantia definitiva corresponent a l’aval dipositat per donar suport al servei de neteja de es 
dependències municipals de l’Ajuntament d’Anglès. 
 

Tercer.- Tenint en compte que en data 07 de febrer de 2019, la tresorera municipal va posar 

de manifest que l’empresa CLECE, SA té dipositada a la tresoreria municipal, des del 10 de 
maig de 2011, la garantia definitiva del contracte del servei de neteja dels edificis 

municipals de l’Ajuntament d’Anglès, l’import de la qual és de 19.441,18 €. 
 

Quart.- Tenint en compte que el contracte pel qual es va formalitzar la garantia ha finalitzat. 
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Cinquè.- Vist l’informe jurídic emès en data 15 de maig de 2019 per la Tècnica de Gestió 

d’Administració General en el que es proposa la devolució de garantia a l’empresa CLECE, 
SA. 

 

Fonaments de dret: 

 

Primer.- L’article 90 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP. 
 

Segon.- Articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per 

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

 

Tercer.- Articles 61 i següents del 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-. 

 

Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en 

virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el 

Decret de delegacions de data 19 de juny de  2015. 

 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 

Primer.- Concedir a l’empresa CLECE, SA la devolució de la garantia definitiva (19.441,18€) 
corresponent al contracte de servei de neteja dels edificis municipals. 

 

Segon.- Notificar la present resolució a CLECE, SA 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució al Departament de Tresoreria i Intervenció pel seu 

coneixement i efectes oportuns. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Assumptes de tràmit. 
 
5.1.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Càritas Diocesana de Girona per a 
la gestió del servei d'aliments i servei d'ajudes econòmiques d'urgència al municipi 
d'Anglès per l'any 2019 
 
Antecedents 
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A la base 29.04 d'execució del pressupost municipal 2019 es preveu una subvenció 
nominativa de 7.000€ a Càrites, en base a l'aplicació pressupostària 231 48001 
«Ajuts socials».  

A l'efecte de regular la seva concessió es proposa l'aprovació d'un conveni de 
cooperació institucional entre l'Ajuntament d'Anglès i Càritas Diocesana de Girona, 
que té per objecte per fer més eficaç les accions de suport i promoció social de les 
persones i famílies d'Anglès que es trobin en risc o situació de pobresa o exclusió 
social, i mitjançant el qual es determina el protocol que regirà el servei d'aliments al 
poble d'Anglès. 

Segons aquest conveni, l'Ajuntament d'Anglès l'any 2019  destinarà 7.000 euros per 
cobrir la demanda d’aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie, i 
ajudes econòmiques d'urgència. Es justificarà el destí d'aquest import abans del 31 
de gener de 2020 amb les corresponents factures de compra i amb una memòria 
justificativa conforme s’ha complert amb l’objecte de la subvenció. Si durant el 
decurs de l'any la situació del servei d'aliments ho requerís, l'Ajuntament estudiarà 
les seves possibilitats pressupostàries per tal ampliar en el seu cas la partida 
destinada a la compra d'aliments. 

Així mateix, es preveu que l'Ajuntament assumirà els cost del transport d'aliments 
des del magatzem central del Banc d'aliments fins a Càritas Anglès, i posarà a 
disposició de Càritas Anglès personal de la brigada per a la descàrrega dels aliments 
. 

Vist l’informe de la Tècnica de Gestió d’Administració General de data 14 de maig de 
2019. 

Fonaments de dret 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 
25  assenyala que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en 
la realització d'activitats que suposin un benefici social. 

En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció 
individualitzada a favor de l'entitat Càritas amb la finalitat d'ajuts socials per import 
de 7.000 euros. 

L'article art.22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
estableix que podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els termes recollits als 
convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 
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La competència per a la concessió de la subvenció correspon a la Junta de Govern 
Local segons allò establert a les Bases d'Execució del Pressupost.  

Són molt poques les normes que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el seu reglament dediquen a aquest tipus de subvencions. S'ha de 
recórrer, per tant, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PCAP o altres normes generals, 
llevat que la normativa local, a través de Bases d'Execució del Pressupost o d'una 
Ordenança de Subvencions hagi previst normes al respecte.  

 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat Càritas 
Diocesana, el text del qual es transcriu: 

=” CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT ANGLÈS, CÀRITAS 
DIOCESANA DE GIRONA  PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTS I SERVEI 
D'AJUDES ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA  A LA POBLACIÓ D’ANGLÈS PER A 
L’ANY 2019 

 
 Anglès, a la data de la signatura electrònica 

 
 REUNITS 

 
D’una banda, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, Sra. Àstrid Desset Desset amb 
DNI núm.  40358745R  actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF  
P1700800D. en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 13 de juny de 
2015. 
Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l'Ajuntament d'Anglès, actuant com a 
fedatària en la formalització del present conveni.  
 
I d’una altra, la Sra. Maria Rosa Gubern amb DNI núm. 77.062.017-B actuant com a 
Presidenta de Càritas Anglès i Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI núm. 
40.283.724-Y Directora de Càritas Diocesana de Girona, actuant en nom i 
representació de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G.  
 
 

 MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament d’Anglès té dintre dels seus objectius programàtics procurar per 
una integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els seus vilatans, amb 
especial cura per aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, 
pobresa o marginació social.   
 
II. Que Càritas Anglès (en endavant Càritas) forma part de Càritas Diocesana de 
Girona, institució de l’Església catòlica amb reconeixement civil com a entitat sense 
afany de lucre, que té per missió acollir les persones que es troben en situació 
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o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, 
acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament personal 
integral, analitzant i incidint a les causes de la pobresa i treballant per la justícia 
social. 
 
III. Que ambdues institucions desitgen enfortir els lligams de cooperació institucional 
per fer més eficaç les accions de suport i promoció social de les persones i famílies 
d’Anglès que es trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social. 
 
IV. Que mitjançant el present conveni de col·laboració, les parts determinen el 
protocol que regirà el servei d’aliments al poble d’Anglès.   
 
V. Que tots els acords continguts en aquest conveni respecten en tot moment la 
legislació vigent en matèria de serveis socials a Catalunya, en especial, allò referit a 
la distribució competencial de les administracions públiques i a les funcions que 
s’atorguin en tot moment a les entitats d’iniciativa social, com ara Càritas. A tal 
efecte, L’Ajuntament d’Anglès, a través dels seus Serveis Socials, és l’ens competent 
que ha de vetllar per la cobertura de les necessitats bàsiques de la població d’Anglès. 
 
 
Les parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per celebrar aquest acte i 
subscriuen els següents, 

  
 PACTES 

  
Primer.- El servei d’aliments tindrà per objectiu ajudar a cobrir, necessitats puntuals i 
molt concretes d’alimentació i si és possible també d’higiene tot fomentant un 
consum responsable, saludable i econòmicament sostenible. 
 
El servei d'ajudes econòmiques d'urgència tindrà per objectiu ajudar a cobrir, 
necessitats puntuals de famílies desafavorides del municipi. 
 
Segon.- La gestió del servei d'aliments anirà a càrrec de Càritas.  
 
Tercer.- Les parts acorden el següent protocol de funcionament:  
  

1. El servei atendrà totes les persones que per barem econòmic entrin al servei  i 
preferentment les demandes de persones afectades per diversos factors de 
risc o d’exclusió (atur, manca de salut, rendes baixes, aïllament social, 
irregularitat administrativa, precarietat o manca d’habitatge ...).  

 
2. Les persones ateses vindran derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament, 

amb una derivació per escrit on constin les dades familiars bàsiques 
consensuades amb Serveis socials i la demanda temporalitzada que s’efectua 
al servei d’aliments. 

 
3. En els casos en què la persona acudeixi directament a Càritas,  se l’acollirà 

per tal d’escoltar la seva demanda, informar-la i derivar-la als Serveis Socials 
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de l’Ajuntament, amb la informació corresponent perquè aquests puguin 
establir el pla de treball o intervenció que considerin adient.           

 
4. El servei d’aliments es portarà a terme a un local discret, que permetrà 

atendre les persones dignament i oferir els aliments en format autoservei.  Al 
mateix temps el local reunirà les condicions d’higiene i salubritat per als 
aliments. El local serà propietat de l’Ajuntament o bé aquest assumirà el cost 
del lloguer i consums.  

 
5. La freqüència d’obertura del servei serà quinzenal els dimarts els dimarts de 

17:00 a 19:30h.  
 

6. Es comptarà amb un equip de voluntaris, que tenen entre les seves funcions, 
les següents:  

- Acollida de les persones que acudiran al servei 

- Assessorament per a la confecció de la cistella bàsica d’aliments 

- Gestió del magatzem i reposició dels productes 

- Tramitació de la documentació acordada. Registre de dades i 
entregues. 

- Gestió de la base de dades 

- Traspàs d’informació  al responsable de Càritas per a l’elaboració 
d’informes i memòria anual 

- Compra d’aliments quan les aportacions del Banc D’aliments o de 
particulars o empreses no siguin suficients per cobrir tota la demanda.  

- Transport d’aliments 

- Comptabilitat i gestió del magatzem. 
 

7. Es designarà un voluntari com a responsable del servei, com a referent per a 
les entitats que proporcionen el producte i assistirà a les reunions de 
coordinació que s’escaiguin. 

 
8. Les ajudes d’alimentació es faran mitjançant un sistema de cistella bàsica, de 

composició variable segons el nombre i característiques de la unitat familiar, 
amb periodicitat adient vinculada al pla de treball.  

 
9. Hi haurà un barem econòmic que establirà l’accés o no al servei i la 

contribució econòmica de les famílies al projecte. Aquesta vindrà assignada 
des dels Serveis Socials seguint uns barems econòmics consensuats 
prèviament entre Serveis Socials i Càritas.  

La contribució econòmica s’assignarà en funció de la capacitat econòmica de cada 
família, contemplant la possibilitat que la persona no hagi de contribuir 
econòmicament si la seva situació ho justifica. 
La contribució econòmica és en qualitat de donació, no relacionada amb els aliments 
que s’ofereixen. 
La corresponsabilitat dels participants és un dels valors fonamentals del recurs i amb 
ella es busca que el participant sigui el protagonista del seu procés de sortida de la 
situació d’exclusió. Es treballa principalment a través de la participació activa en 
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recursos formatius i contribuint al recurs a través de la contribució econòmica, que 
es destinarà a  accions complementàries  vinculades al treball promocional.  
La contribució econòmica és una aportació simbòlica que permet treballar aquest 
valor de la corresponsabilitat i que dignifica a les persones beneficiàries d’aquest 
recurs.  
 

10.  Es treballarà, juntament amb el Serveis Socials, per poder oferir 
accions formatives relacionades amb l’alimentació saludable i econòmica, la 
higiene familiar,  neteja de la llar i remeis casolans per tal d’afavorir un major 
grau d’autonomia i empoderament de les famílies participants al servei 
d’aliments i major sostenibilitat en llurs economies. 

 
11. Càritas adquirirà els aliments necessaris per la confecció de la cistella bàsica 

i Ajuntament i  Càritas buscaran fórmules per tal d’abaratir al màxim el cost 
de les cistelles, ja sigui a través d’aliments procedents del banc d’aliments i  
d’empreses col·laboradores. Sempre que sigui necessari es complementarà el 
producte procedent de donacions amb altres que s’hauran de comprar per tal 
de poder oferir unes cistelles equilibrades.  

 
12. L’Ajuntament destinarà l’any 2019, 7000,00 € per cobrir la demanda 

d’aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie i ajudes 
econòmiques d'urgència. Si durant el decurs de l’any la situació del servei 
d’aliments ho requerís, l’Ajuntament estudiarà les seves possibilitats 
pressupostàries per tal ampliar en el seu cas la partida destinada a la compra 
d’aliments.  

 
A la signatura del conveni l'Ajuntament d’Anglès es compromet a ingressar el 50% de 
l'import atorgat i el 50% restant en el moment que es presenti la documentació 
justificativa en el següent  número de compte  ES62 2100 8109 5223 0004 2784.  
 

13. L’Ajuntament assumirà els cost del transport d’aliments des del magatzem 
central del Banc D’aliments fins a Càritas, i posarà a disposició de Càritas 
personal de la brigada per a la descàrrega dels aliments.  

 
14. Càritas emprarà un sistema de recollida de dades que permetrà elaborar 

informes sobre el volum de persones ateses. 
 

15. Càritas combinarà la seva acció amb espais de formació i reflexió que 
permetin reorientar l’acció, juntament amb la xarxa de serveis d’aliments de 
Càritas al Bisbat de Girona. 

 
16. Els serveis generals de Càritas Diocesana de Girona oferiran assessorament 

tècnic i informàtic al servei d’aliments de Càritas Anglès. 
 

17. S’establirà un espai de coordinació periòdica entre els serveis socials i Càritas 
per tal d’intercanviar informació i vetllar pel bon funcionament del recurs. 
 

18. Càritas Anglès justificarà el destí d'aquest import amb les corresponents 
factures de compra i amb una memòria  justificativa conforme s’ha complert 
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amb l’objecte de la subvenció durant l’any 2019. El termini màxim per a 
justificar despeses subjectes a subvenció serà de tres mesos a partir de la 
finalització de l’exercici o, en el seu cas, de l’acabament de l’acte o programa 
concret. Serà necessari acreditar una despesa igual a la subvenció aprovada. 
 

19. Les parts implicades compliran amb les disposicions vigents, que siguin 
d’aplicació, en matèria fiscal, laboral, de seguretat  social i de seguretat, 
higiene en el treball o protecció de dades de caràcter personal. 
 

20. Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs 
d’aquest conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions 
tècniques i/o polítiques que es creguin pertinents.  
 

21. Aquesta subvenció es 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 Unión Europea o de organismes 
Internacionales. 

 
 
S’acorda una vigència d’un any, des de 1 de Gener 2019 fins el dia 31 de desembre 
de 2019. 
 
La denúncia del conveni, si és el cas,  haurà de ser expressa i formalitzar-se amb una 
antelació mínima de dos mesos al seu venciment per tal d’organitzar una correcte 
gestió del servei.   
  
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’alcaldessa d’Anglès      El/La president/a de Càritas 
Parroquial d’Anglès Sra.  Àstrid Desset                                                            Sr/a. Sra. 
Maria Rosa Gubern 
La Directora de Càritas Diocesana de Girona  Sra. Maria Dolors Puigdevall 
Dalmau 
La secretària Sandra Pinos Martínez   “= 
 

SEGON.- Concedir a l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G una 
subvenció per import de 7.000€ amb la finalitat d'ajut social, i concretament, la 
compra d'aliments per a la cistella bàsica, amb càrrec a la partida pressupostària 
231 48001 «Ajuts socials».  

La subvenció es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al 
conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei. 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 7.000,00 € amb càrrec a la partida 

pressupostària 231 48001 «Ajuts socials». 
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QUART.- Abonar una bestreta del 50% de l’import concedit a ingressar a la signatura 
del conveni en el següent número de compte ES62 2100 8109 5223 0004 2784. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al representat de l'Entitat Càritas Diocesana de 

Girona, i comunicar-lo al departament d'Intervenció municipal així com al 

departament de subvencions pel seu coneixement i efectes oportuns.”= 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
5.2- PROCES SELECTIU POLICIA LOCAL 
 
Text: 
 
Antecedents 
Vist que a la plantilla de l’Ajuntament d’Anglès hi consta com a vacant la plaça 
d’agent de la Policia Municipal, les bases selectives de les quals són objecte 
d’aprovació i convocatòria del procés selectiu corresponent.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018, de conformitat 
amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018, va aprovar l’oferta d’ocupació pública en la que hi figura 1 plaça d’agent de la 
policia municipal vacant que s’ha de cobrir pel sistema de concurs oposició. 
 
Vist que d’acord amb l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases de selecció 
del personal de l’Ajuntament és l’Alcalde President de la Corporació i que 
l’alcaldessa té delegada aquesta funció en la Junta de Govern Local, d’acord amb el 
Decret de data 19 de juny de 2015 que es va donar compte al plenari de data 23 de 
juny de 2015. 
  
Vist el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat per 
Decret 233/2002, de 25 de setembre, el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretària municipal de data 23 de maig de 
2019. 
 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar les bases per la selecció per concurs oposició d’una plaça d’agent 
de funcionari de carrera d’agent de la Policia Municipal d’Anglès, grup C, subgrup C2 
i la constitució d’una borsa d’agents policia, amb caràcter interí a la policia local 
d’Anglès, que consten com a annex de la present proposta.  
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SEGON.- Convocar les proves selectives per a la selecció per concurs oposició d’una 
plaça d’agent de la Policia Municipal d’Anglès grup C, subgrup C2 i la constitució 
d’una borsa d’agents policia, amb caràcter interí a la policia local d’Anglès 
 
TERCER.- Sotmetre a exposició pública el present acord, mitjançant anunci al BOP de 
Girona publicant íntegrament les bases en el Butlletí Oficial de la Província, al e-
tauler de la corporació i un extracte al DOGC, atorgant un termini de vint dies hàbils 
per la presentació de sol·licituds, comptats a partir de l'endemà de la darrera 
publicació.  
 
QUART. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.  
 
CINQUÈ- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.  
 
 
 
Anglès, a la data de la signatura electrònica.  
Àstrid Desset Desset 
Alcaldessa  
 
 
ANNEX.-  
 
 
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA  PLAÇA 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
1. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, 

pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça d’agent de la policia local, inclosa 
en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018 (aprovada per la Junta de Govern 
Local en la sessió de data 18 de desembre de 2018), enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, sotsescala de serveis especials, classe policia local, Agent. 

2. Aquestes bases també tenen per objecte la constitució d’una borsa de treball 
per efectuar nomenaments de caràcter temporal per a proveir, mitjançant 
nomenament interí o comissió de serveis, totes les vacants existents idèntiques a 
les places convocades, durant el període de dos anys, amb els candidats que hagin 
superat les puntuacions mínimes però s’hagin quedat sense plaça. 

Aquesta borsa tindrà la vigència de dos anys des del moment de la seva constitució i 
deixarà sense efecte les que puguin existir com a conseqüència d’altres processos 
tramitats anteriorment. 
3. Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord 

amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el 
reglament del cos que pugui aprovar l’Ajuntament. 

 
SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.  
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1. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els 
requisits següents: 

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 

graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 
primer grau o un altre d’equivalent o superior. 

c) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació ordinària. 
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 

les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

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

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes. 
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B. 
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser 

encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
les disposicions que la despleguin i el reglament del cos de policia local. 

j) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B2) de 
la Secretaria de Política Lingüística, que es correspon amb el nivell B2 del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR), o equivalent, d’acord amb 
la llista elaborada a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la 
qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política 
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, i el Decret 
3/2014, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i 
certificació de coneixements de català. 

Per aquest procés selectiu no és d'aplicació allò previst a l’article 16.2.c) del Decret 
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i 
mobilitat de les policies locals. 
3. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
 
TERCERA.- SOL·LICITUDS.  
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de 

presentar una sol·licitud-tipus en el Registre General de l’Ajuntament d’Anglès o en 
la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, de conformitat 
amb el qual les oficines de correus hauran de rebre-les sempre que es presentin en 
sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva 
certificació. El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació de l´extracte de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

2. Per tal de ser admès/a en les proves els/les aspirants han de manifestar en la 
sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la Base Segona i que 
prenen el compromís de portar armes de foc d’acord amb les condicions 
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establertes en la legislació vigent, amb independència de la seva posterior 
acreditació. 

S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud: 
- Fotocòpia del DNI de l’aspirant 
- Fotocòpia de la titulació requerida 
- Fotocòpia comprovant del nivell de català 
- Permís de conduir 
- Currículum vitae 

 
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS. 
1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia Presidència 

dictarà una resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista 
d’admesos/es exclosos/es. Aquesta resolució assenyalarà on estarà exposada al 
públic la llista completa dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el 
dia, l’hora i el lloc de començament del procés i la designació nominal dels 
membres del Tribunal Qualificador. Aquesta resolució concedirà un termini de deu 
dies per a esmenes o reclamacions possibles i es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de poder-se consultar a 
la pàgina web de l’Ajuntament < http://www.angles.cat>. 

No obstant l’anterior, la publicació de l’esmentada resolució podrà ser substituïda per 
la notificació personal als interessats. 
2. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta 

dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entendran desestimades. 

 
CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

1. El Tribunal Qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants es designarà 
segons el que determinen l’article 32 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya i l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i article 8 del Decret 233/2002. 

I tindrà la composició següent a detallar per decret d'alcaldia: 
President: Personal funcionari de l'Ajuntament d'Anglès, i suplent que el substitueixi. 
Vocals: 

- El secretari municipal de l'Ajuntament d'Anglès i personal funcionari suplent 
que el substitueixi. 

- 2 personals tècnics especialitzats en la matèria, i 2 personals tècnics 
especialitzats en la matèria que els substitueixin. 

- 1 representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya titular i un de 
substitut. 

- 1 representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana titular i un de 
substitut.   

Secretari: El Tècnic d'Administració General que formarà part del Tribunal i actuarà 
amb veu i vot, i 1 funcionari públic de la Corporació que el substitueixi. 

2. Els membres del tribunal que pertanyin a cossos policials han de tenir una 
categoria igual o superior al del es places objecte de la convocatòria. 

3. El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que 
han de ser designats conjuntament amb els titulars. 
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4. Tots els membres tindran veu i vot, i el President dirimirà els empats amb un 
vot de qualitat. El secretari d'acord amb la possibilitat establerta a l'article 8.4 del 
Decret 233/2002, és membre del tribunal i per tant, actua amb veu i amb vot. 

5. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament i, en tot cas, del 
president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els 
substitueixin. 

6. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i 
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran 
amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions 
que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència. 

7. Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se quan en ells concorrin les 
circumstàncies que preveu l’article 23 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
jurídic del sector públic. Els aspirants podran recusar-los quan concorri qualsevol 
de les circumstàncies esmentades en el precepte citat. 

8. No poden formar part dels tribunals qualificadors els funcionaris que han 
impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els 
dos anys anteriors a la publicació de les convocatòries corresponents. 

 
SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ 
1. La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de 

determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb 
la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. 

2. El procés de concurs oposició constarà de dues fases diferenciades: la 
d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase del concurs els aspirants 
que superin la d’oposició. 

3. En el procediment de selecció per concurs oposició hi haurà una fase final del 
procés que consistirà en un curs específic i un període de pràctiques. 

4. La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran 
determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la 
prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de 
facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada 
l’oportuna notificació als interessats. 

5. Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força 
major, seran definitivament exclosos del procés selectiu. 

6. Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament 
els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés 
selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si 
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o 
falsedats comprovades als efectes pertinents. 

7. El tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries per garantir que les 
proves escrites siguin corregides sense que es conegui la identitat dels aspirants, 
utilitzant per a això models impresos per a examen en els quals no podrà constar 
cap dada d'identificació de l'aspirant en el full normalitzat d’ examen que hagi de 
ser corregida pel tribunal. El tribunal exclourà aquells candidats en els exercicis dels 
quals figurin marques o signes que permetin conèixer la identitat de l'opositor. 

A aquest efecte, una vegada efectuada la correcció dels exercicis indicats, es 
procedirà per part del tribunal qualificador a l'obertura dels sobres tancats que 
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contenen les solapes que permeten associar a cada aspirant amb el seu codi 
identificatiu. 
 
SETENA.- SISTEMA DE SELECCIÓ 
Constarà de les següents fases: 
A.  FASE PRÈVIA. Coneixement de la llengua catalana. 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de 
la llengua catalana i, si s’escau, en la realització d’una entrevista amb una persona 
experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. 
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català: 

a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que 
tenen el nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols 
oficials del departament d’ensenyament amb els certificats de la junta 
permanent de català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota 
l’escolarització a Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua 
catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona 
interessada, expedit pel centre docent corresponent. 

b.  Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors 
de selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova 
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 

Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, 
quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre 
d’un dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no obtinguin la qualificació 
d'aptes. 
B. PRIMERA FASE. Oposició  

1. PRIMERA PROVA: Proves culturals. De caràcter obligatori i 
eliminatori.  

Les proves culturals versen sobre coneixements de cultura general a un nivell 
concordant amb el títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l'actualitat social, 
cultural i política. 
Aquestes proves consisteixen a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus 
test (màxim de 50 preguntes) , que seran proposades pel tribunal i relacionades amb 
les matèries esmentades en l'apartat anterior en la proporció següent: un 50% de 
preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a 
coneixements sobre l'actualitat social, cultural i política. 
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà 
correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor (0,20 punts), les 
preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran 1/4 
part del valor d'una resposta correcta (0,05). 
La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, havent 
d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. 
 

2. SEGONA PROVA: Prova teòrica. Coneixements generals i 
específics. De caràcter obligatori i eliminatori. 

Constarà de dos exercicis, ambdós de caràcter obligatori i eliminatori. La totalitat de 
la prova es valorarà de 0 a 20 punts i quedaran eliminats automàticament els/les 
aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts en el resultat global de 
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la prova, que s’obtindrà de realitzar la suma de la puntuació obtinguda en cadascun 
dels exercicis d’aquesta prova. 
Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu. 
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, les cinc 
preguntes curtes que determini el tribunal d’entre els que detallen en el temari de 
coneixements generals de l’annex I apartat 1) d’aquesta convocatòria. 
En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la 
facilitat de redacció. 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. 
Segon exercici: Coneixements específics. 
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, cinc 
preguntes curtes d’entre els temes que es detallen en el temari de coneixements 
específics de l’annex I apartat 2) d’aquesta convocatòria. 
En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la 
facilitat de redacció. 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. 
 

3. TERCERA PROVA: Desenvolupament d’un o diversos supòsits 
pràctics. De caràcter obligatori i eliminatori. 

Serà escrita i consistirà en resoldre, durant el temps que el tribunal determini: 
• Un supòsit pràctic relacionat amb els continguts dels temaris que estableix 

l’annex I d’aquestes bases. 
• Un exercici pràctic on es podrà valorar el coneixement dels vials de la ciutat i 

els llocs d’interès. 
Aquests supòsits i exercicis seran obligatoris i eliminatoris ambdós. El Tribunal 
qualificarà la prova valorant la presentació, la coherència, la capacitat de redacció, la 
correcció ortogràfica i l’adequació de la resposta al supòsit plantejat. 
El supòsit serà puntuable de 0 a 30 punts i per superar-lo s’haurà d'obtenir un mínim 
de 15 punts de mitjana entre les dues proves. 
4. QUARTA PROVA: APTITUD FÍSICA. De caràcter obligatori i eliminatori.  

1.Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona 
aspirant compleix els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal que 
estableix el punt I de l’annex 2 d’aquestes Bases. En el supòsit que la persona 
aspirant no compleixi aquests requisits es realitzarà un segona comprovació per tal 
de verificar l’alçada i l’índex de massa corporal. Les persones aspirants que 
compleixin els requisits de l’apartat I de l’annex II hauran de superar els exercicis 
que s’especifiquen en l’apartat II de l’esmentat annex. 

2.Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, 
agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. 

Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex II d’aquestes bases. 
3.Per a la realització d’aquestes proves, el dia del seu inici els i les aspirants han de 

lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen 
les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme, amb una antiguitat 
màxima d'un mes a la data de realització de la prova. La no presentació d’aquest 
certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 

4.Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en educació física. 

5.La puntuació màxima per aquesta prova serà de 40 punts, 
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6.Per la superació d'aquesta prova (conjunt de proves físiques d'acord amb l'annex II), 
l'aspirant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cadascuna de les 
proves físiques. Quedaran eliminats del procés selectiu aquells aspirants que no 
obtinguin aquesta puntuació mínima. 

7.En tant que el sumatori de totes les proves d'acord amb el barem que consta a 
l'annex II és de 50. I la puntuació d’aquesta prova és de 40 punts, una vegada 
finalitzades les proves, el total de puntuació s’haurà de calcular amb la fórmula 
següent: 

(Puntuació total obtinguda * 40)/50 
5. CINQUENA PROVA: PSICOTÈCNIC. De caràcter obligatori i eliminatori.  

1. Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa 
i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de 
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

2. Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 

3. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 

4. Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, 
quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que no obtinguin la 
qualificació d'aptes. 

 
 
C. SEGONA FASE. Concurs:  

1. Aquesta fase serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase 
d'oposició. 

2. Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició, a partir de la publicació dels 
resultats de la fase d'oposició, disposaran de 10 dies hàbils per presentar la 
següent documentació a fi de ser avaluada en fase de concurs. 

Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament de termini de 
presentació de sol·licituds de participació. 

3. La fase de concurs es valorarà d’acord amb els mèrits al·legats que s’hagin 
acreditat documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb la 
següent escala de valoració i fins a un màxim de 15 punts: 

A) Antiguitat: 
L’experiència professional es valorarà per mesos complets treballats fins a un màxim 
de 10 punts. El barem a seguir serà el següent: 
Per haver exercit com agent de la policia local, per cada mes complert 0,20 punts, 
fins a un màxim de 10. 

B) Titulacions acadèmiques, quan siguin rellevants per al lloc de treball convocat. 
Màxim 1,75 punts: 

B.1 Batxillerat superior o equivalent 0,90 punts. 
B.2 Grau universitari o equivalent 1,75 punts. 

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 

C) Formació professional: 
C.1 Per cursos organitzats o homologats per Institut de Seguretat Pública, 

realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de 
Formació Bàsica, fins a un màxim de 2 punts: 

- Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: per cada un 0,15 punts. 
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- Per cursos de 26 a 50 hores: per cada un 0,25 punts. 
- Per cursos de 51 a 100 hores: per cada un 0’4 punts. 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un 0,5 punts. 

Els certificats aportats han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels 
cursos al·legats. Si no consta la durada en hores, no es tindrà en compte el curs 
aportat. 

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins 
a un màxim de 0,75 punts. 
- acreditar el nivell de suficiència de català (C1): 0,5 punts 
- acreditar el nivell superior de català (C2): 0,75 punts 
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E) Recompenses i distincions 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de 
la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions de la categoria d’agent, fins a un màxim de 0,50 punt. 

- Medalla: 0,50 punts. 
- Felicitació individual. 0,15 punts. 
- Felicitació col·lectiva: 0,10 punts. 

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
VUITENA.- RECONEIXEMENT MÈDIC 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses 
col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de 
cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria. 
Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, 
entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants. 
Si s'aprecia algun dels motius d'exclusió d'aquest annex, l'aspirant quedarà exclòs 
del procés de selecció. 
 
NOVENA.-  QUALIFICACIONS DELS ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 

1. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants 
superior al de les places convocades. 

2. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 
3. La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, a les qualificacions 

obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a la fase de concurs. 
4. El nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places 

convocades i el seu ordre de prelació vindrà determinat per la suma de les 
puntuacions obtingudes en la fase oposició més les obtingudes en la fase 
concurs. 

5. Els aspirants proposats hauran de presentar al servei de recursos humans 
de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius 
de les condicions exigides a la base segona. 

6. Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament 
hauran de presentar un certificat de l’organisme que custodiï el seu expedient 
personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no 
hi hagi constància. 

7. Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants 
proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no 
podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les 
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver 
incorregut per falsedat. 

 
DESENA.- FASE DE PRÀCTIQUES: CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
A) Fase del Curs selectiu. 

1. Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les 
aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat, només 
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en cas que l'aspirant ja l'hagi superat perquè provingui d'un altre administració 
com a funcionari públic i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya doni el 
seu vist-i-plau. 

2. Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
l’alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la 
seva vinculació administrativa. 

3. La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les 
aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu. 

B) Fase del Període de pràctiques 
1. Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de 

realitzar un període de pràctiques de dotze mesos al municipi. 
2. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà 

d’apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte 
quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el 
tribunal comptarà amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones 
avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada en ítems 
conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les 
habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la 
disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, 
la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol. 

3. Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya o el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest 
període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que 
siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions 
mèdiques establert en l’annex III de la convocatòria. Si de les proves practicades 
es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de 
proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o 
la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent 
per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas 
no donarà dret a indemnització. 

4. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són 
nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a 
aquest personal funcionari estableix la normativa vigent. 

5. Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a 
l’alcaldia per a ser nomenats funcionaris de carrera. 

 
ONZENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL  
Els/Les aspirants que no hagin estat seleccionats, però que hagin superat el 
procés selectiu en relació a la fase d' oposició i concurs, restaran en llista d’espera 
amb ordre d’expectativa, segons puntuació, per cobrir possibles vacants o 
substitucions. La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per 
ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent. La 
permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva 
disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin. 
L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions s’ha de fer, en funció de les 
necessitats que es vagin produint, d’acord amb el número d’ordre assignat. 



 

 

 

 

 

 

P á g i n a  31 | 55 
 

Un cop inscrit a la borsa, cap aspirant en serà exclòs, a no ser que concorrin 
causes objectives que justifiquin aquesta exclusió. L’aspirant veurà decaigut el seu 
dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de treball si, al ser cridat en temps 
i forma per l’Ajuntament, l’aspirant renunciés a la proposta de nomenament. En 
aquest cas, l’aspirant veurà modificat l’ordre inicial que tenia reconegut dins de la 
borsa per passar a ocupar el darrer lloc dins de la borsa de treball establert a 
efectes de prelació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la que es proposi 
un nomenament no suposarà l’exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el 
seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en la borsa. Malgrat 
l’anterior, sí s’exclourà de la borsa el candidat que hagi renunciat a tres oferiments 
de nomenament. 
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los el nomenament 
interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de 
correu que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la 
convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat a la sol·licitud. 
En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb el 
departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Anglès dins del dia hàbil 
següent, es cridarà la persona següent de la llista de la borsa de treball. Els 
integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent de 
l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon de contacte que consti al 
departament de Recursos Humans, mitjançant avisos de modificació de les dades 
personals, que, si escau, s’hauran de realitzar per escrit. 
No serà d’aplicació el que s’estableix anteriorment, en cas que concorrin causes 
degudament justificades (circumstàncies que posin en risc la salut si així ho 
acredita un informe mèdic) que impossibilitin la incorporació immediata. Si un 
aspirant integrant de la borsa és proposat per un nomenament, haurà de superar 
un període de prova que ja es definirà en el moment del nomenament. Aquest 
període de prova serà valorat com a apte o no apte per la persona responsable de 
l’àrea. La no superació d’aquest període de prova suposarà l’eliminació definitiva 
de l’aspirant. 
La borsa tindrà la vigència de dos anys. 
 
DOTZENA. INCIDÈNCIES 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
TRETZENA. RECURSOS 
Les bases i la seva convocatòria i aquells actes administratius derivats d’aquesta, 
així com les actuacions del tribunal podran ser impugnades pels que es considerin 
interessats legítims, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 39/2015, de 
2 d’octubre de 2015 del Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
CATORZENA. DRET SUPLETORI 
En tot el que no estigui previst en aquestes Bases, es tindrà en compte el que 
determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol de policies locals, el Decret 233/2002, 
de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat 
de les policies locals i altra normativa aplicable. 
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ANNEX I. TEMARI DELS EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ 
APARTAT 1) 
Temes Generals: 
Tema 1.- La Constitució Espanyola. Principis generals. Les llibertats i els drets dels 
ciutadans. Drets fonamentals. L’organització política i territorial de l’Estat. 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals. La Generalitat, el 
Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat. El Govern local a l’Estatut. 
Tema 2.- La llei de bases de règim local i la llei catalana de desenvolupament 
municipal i de règim local. L’organització municipal. Competències dels 
Ajuntament. Les ordenances i els bans.  
Tema 3.- El personal al servei dels ens locals.  Drets i deures dels funcionaris 
públics segons l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Codi de conducta dels empleats 
públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 
Tema 4.- L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. 
L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i 
anul·lables. El procediment administratiu comú: les seves fases. 
APARTAT 2) 
Temes Específics: 
Tema 5.- La Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. 
Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d’actuació. Els 
diferents cossos policials a l’Estat Espanyol. 
Tema 6.- La policia local. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya i normativa de desplegament. Disposicions generals, principis 
d’actuació i funcions. Estructura i organització de la policia local. Règim 
disciplinari dels funcionaris públics pertanyents a un cos de Policia Local. 
Tema 7.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació dels sistema de seguretat de 
Catalunya. La llei 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 
Reunions i manifestacions. Tinença i ús d’armes i explosius. 
Tema 8.- El codi penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i 
delictes lleus. Persones responsables. La pena. La jurisdicció penal: òrgans i 
competències. Les parts del procediment penal. 
Tema 9.- L'homicidi i les seves formes. Delictes contra la llibertat. Tortures i altres 
delictes contra la integritat moral. Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. 
Omissió del deure de socors. 
Tema 10.- Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments 
oberts al públic. L'entrada i registre de locals. Delictes contra l'honor. Delictes 
contra les relacions familiars. 
Tema 11: La Llei de responsabilitat penal dels menors i el seu Reglament 
d'execució. Actuació policial amb els menors. La Llei de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere. Objecte de la Llei i principis rectors. Drets 
de les dones víctimes de violència de gènere. Tutela institucional i penal. 
Tema 12.- Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: furts, 
robatoris, extorsió, robatori i furt d'ús de vehicles, usurpació, defraudacions i 
danys. La receptació i conductes afins. 
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Tema 13.- Delictes contra l'Administració Pública. Delictes contra l'ordre públic 
atemptats contra l'autoritat, els seus agents i funcionaris públics. Resistència i 
desobediència. Dels desordres públics. Tinença, trànsit i dipòsit d'armes i 
explosius. Delictes del terrorisme. 
Tema 14.- La conducció etílica: concepte d'alcoholèmia. Taxes d'alcoholèmia. 
Efectes. Obligació de sotmetre's a la prova. Etilòmetre: descripció general. La 
conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i 
control. Delictes contra la seguretat viària. 
Tema 15.- La normativa reguladora de la seguretat viària i el trànsit. Principis 
bàsics, normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de 
conduir. Competència sancionadora. Infraccions que poden ser sancionades per 
l'Autoritat Municipal. El Reglament General de Circulació. Elements que intervenen 
en la circulació. Intervenció dels Agents de la Policia Local en la circulació. 
Tema 16.- Permisos de conduir. Classes i validesa. Requisits que han de reunir els 
vehicles per circular per la via pública: administratius, tècnics i d'identificació. 
Normativa sobre transport de mercaderies i viatgers. Senyalització. Immobilització 
i retirada de vehicles de la via pública. Normativa i procediment. El procediment 
sancionador en matèria de trànsit.   
Tema 17.- L’ordre públic: autoritats competents. Actuacions en matèria d’ordre 
públic. La Seguretat Ciutadana. Reunions, manifestacions. Tinença i ús d’armes i 
explosius. 
Tema 18 .- Aparcaments: Classes. Prohibicions generals d'estacionament. 
Senyalització. Limitacions de velocitat. Classes d'enllumenat del vehicle. Senyals 
de l'Agent de Circulació. 
Tema 19.- Principals casos en què els vehicles poden ser retinguts pels Agents de 
l'Autoritat en les dependències municipals. La immobilització, retirada i dipòsit de 
vehicles. Especial menció a vehicles abandonats. 
Tema 20.- La intervenció de la Policia Local en aplicació de les Ordenances 
Municipals, així com en els espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics. Protecció civil. Concepte i aplicacions per la policia local. 
Tema 21.- L’atestat policial. Concepte, naturalesa, característiques i valor 
processal. Requisits de fons i forma. Actuacions sumarials. Inspecció ocular. Cos 
del delicte. Identificació del delinqüent. Declaració dels processats i dels 
testimonis. 
Tema 22.- La detenció: Concepte. La seva pràctica i règim. Drets del detingut. 
Supòsits legals en què és procedent la detenció. La detenció de menors. 
Tractament dels detinguts. Els drets del detingut. L'assistència lletrada. L' «Habeas 
Corpus». Mesures cautelars i reals. 
Tema 23.- La policia administrativa. La policia judicial: La policia local com a 
policia judicial. La policia assistencial: Concepte i funcions. 
Tema 24.- Els animals domèstics i de companyia. Responsabilitats del propietari. 
Identificació i Registre. Gossos potencialment perillosos. Definició. Normativa 
aplicable. Llicència municipal. 
Tema 25.- Coneixements generals del municipi. Introducció històrica. Nuclis rurals. 
Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. 
Característiques i situació de les urbanitzacions i disseminats. 
 
ANNEX II. PROVES FÍSIQUES 
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Apartat I Antropometria 
a) Seran excloses les persones que tinguin una talla inferior a 1,70 m per als 

homes i 1,60 m per a les dones. 
b) Seran excloses les persones que tinguin l’índex de massa corporal de 

Quetelet inferior a 19 i superior a 30. En el cas que s’observi un 
desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 
5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet=pes en 
kg/alçada al quadrat en metres. 

Apartat II 
1. Prova física de força isomètrica (flexió mantinguda) en 

barra. 
Descripció: 
L’exercici consisteix a quedar, el major temps possible, en la posició que es 
descriu: braços flexionats, adherència pron,(presa amb els palmells de la mà cap a 
fora), cames completament esteses i sense tocar el terra, barbeta situada per 
sobre de la barra i sense tenir contacte amb ella. L’executant haurà de mantenir la 
barba per sobre de la barra. La prova acabarà quan la barba baixi fins al nivell de 
la barra, moment en el qual es pararà el cronòmetre. 
Normes per a la realització de l’exercici: 

a) No es podrà balancejar el cos, ni fer moviments d’impuls per mantenir la 
postura. 

b) No es podrà tocar la barra amb cap part del cos que no siguin les mans. 
c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra. 
d) No és permesa la utilització d’elements que, a judici del controlador de 

l’exercici, suposin avantatge en la realització de la prova. 
e) No s’informarà de cap interval de temps durant l’execució de l’exercici des de 

la posada en marxa del cronòmetre. Prèviament, l’aspirant, abans de 
començar l’exercici, disposarà d’un suport elevat per a poder col·locar-se 
adequadament davant la barra. 

Valoració: 
Es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la personar aspirant 
hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la barra 
BAREMACIÓ FLEXIÓ DE BRAÇOS (segons i dècimes) 
Homes Dones puntuació 

67,5 o més 53,9 o més 10 

61,6 – 67,4 49,3 – 53,8 9 

55,8 – 61,5 44,7 – 49,2 8 

49,8 – 55,7 39,8 – 44,6 7 

45,5 – 49,7 36,4 – 39,7 6 

38,5 – 45,4 30,8 – 36,3 5 
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34,5 – 38,4 27,6 – 30,7 4 

28,2 – 34,4 22,5 – 27,5 3 

20,7 – 28,1 16,7 – 22,4 2 

7,1 – 20,6 5,7 – 16,6 1 

7,0 o menys 5,6 o menys 0 

 
Correcció per edats: S’aplicarà a la nota obtinguda l’augment de la següent 
puntuació segons l’edat de l’aspirant. 
Homes i dones: 

 Menors de 30 anys: 0 
 De 30 a 35 anys: 0’50 
 De més de 35 anys: 1 

2. Salt horitzontal  
Descripció: 
L’aspirant s’ha de situar de forma que les puntes dels peus estiguin exactament 
darrera de la línia de batuda junts o separats a l’amplada dels malucs. 
Normes de l’exercici: 
Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins el moment d’enlairar-
se. Després d’aquest preparatiu, ha de saltar simultàniament amb els peus tan 
lluny com pugui. L’aspirant podrà realitzar dos intents. 
Valoració: 
El resultat es mesura en centímetres. 

BAREMACIÓ SALT A PEUS JUNTS (metres i centímetres) 
Homes Dones  

puntuaci
ó 

menors de 
30 anys 

entre 30 i 35 
anys 

majors de 35 
anys 

menors de 
30 anys 

entre 30 i 35 
anys 

majors de 35 
anys 

2,46 o més 2,36 o més 2,26 o més 2,16 o més 2,06 o més 1,91 o més 10 
2,36 – 2,45 2,26 – 2,35 2,16 – 2,25 2,06 – 2,15 1,91 – 2,05 1,76 – 1,90 9 
2,26 – 2,35 2,16 – 2,25 2,06 – 2,15 1,91 – 2,05 1,76 – 1,90 1,67 – 1,75 8 
2,16 – 2,25 2,06 – 2,15 1,91 – 2,05 1,76 – 1,90 1,67 – 1,75 1,62 – 1,66 7 
2,06 – 2,15 1,91 – 2,05 1,76 – 1,90 1,67 – 1,75 1,62 – 1,66 1,59 – 1,61 6 
1,91 – 2,05 1,76 – 1,90 1,67 – 1,75 1,62 – 1,66 1,59 – 1,61 1,54 – 1,58 5 
1,76 – 1,90 1,67 – 1,75 1,62 – 1,66 1,59 – 1,61 1,54 – 1,58 1,49 – 1,53 4 
1,67 – 1,75 1,62 – 1,66 1,59 – 1,61 1,54 – 1,58 1,49 – 1,53 1,45 – 1,48 3 
1,62 – 1,66 1,59 – 1,61 1,54 – 1,58 1,49 – 1,53 1,45 – 1,48 1,39 – 1,44 2 
1,59 – 1,61 1,54 – 1,58 1,49 – 1,53 1,45 – 1,48 1,39 – 1,44 1,35 – 1,38 1 
1,58 o menys 1,53 o menys 1,48 o menys 1,44 o menys 1,38 o menys 1,34 o menys 0 

 
3. Circuit d’agilitat 
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Descripció: 
a) La persona aspirant iniciarà l’exercici asseguda a terra amb recolzament de 

peus, mans i glutis darrera la línia de sortida (0) 
b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant 

iniciarà l’exercici. 
La persona aspirant sortirà corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant 
d’un matalàs, realitzant una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre 
el matalàs (1). A continuació es dirigirà cap a la primera tanca (2), deixant-la al 
costat esquerre fins ultrapassar-la i passarà per sota d’ella. Correrà desprès cap al 
plint d’1 m d’alçada (3), que haurà de sobrepassar per la part central amb tot el 
cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems 
del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca (4), que passarà directament 
per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d’ella. Anirà frontalment cap a 
la primera tanca (5), que haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase 
aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm). Seguidament la persona aspirant 
haurà d’agafar amb les dues mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses 
o els extrems) un sac (6) d’uns 15 kg (dones) i d’uns 20 kg (homes), que estarà 
reposat sobre un suport acondicionat per a poder sortir corrent cap endavant des 
del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 m, que haurà de girar 180º al 
seu voltant per l’esquerra i sense tocar-lo, per tornar en sentit oposat també 
corrent 10 m més cap endavant fins a la línia d’arribada. 
c) S’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant traspassi amb 
els dos peus la línia d’arribada, portant el sac agafat correctament, i es registrarà 
el temps emprat. 
Normes de l’exercici: 

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir a abans del senyal del 
testador i s’haurà d’estar correctament col·locat abans de començar l’exercici. 

b) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l’eix transversal del tronc (no és 
correcta la tombarella tipus judo). 

c) El sac haurà d’estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les 
dues mans, abans de traspassar la línia marcada al terra i poder iniciar la cursa 
de 10 m cap al con. 

d) En el transcurs de l’exercici no es podrà tombar o desplaçar (horitzontal o 
verticalment) cap obstacle. 



 

 

 

 

 

 

P á g i n a  37 | 55 
 

e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el 
recorregut tal com s’explica en aquesta descripció. Si s’incompleix alguna de les 
normes de l’exercici l’intent serà considerat nul. 

Valoració: 
Es fan dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid serà el millor temps de tots 
dos (en segons i dècimes). 
 

BAREMACIÓ CIRCUIT AGILITAT (segons i dècimes) 
Homes Dones  

puntuació menors de 30 
anys 

entre 30 i 35 
anys 

majors de 35 
anys 

menors de 
30 anys 

entre 30 i 35 
anys 

majors de 35 
anys 

16,4 o menys 18,4 o menys 19,4 o menys 20,4 o menys 22,4 o menys 23,4 o menys 10 
16,5 – 16,9 18,5 – 18,9 19,5 – 19,9 20,5 – 20,9 22,5 – 22,9 23,5 – 23,9 9 
17,0 – 17,4 19,0 – 19,4 20,0 – 20,4 21,0 – 21,4 23,0 – 23,4 24,0 – 24,4 8 
17,5 – 17,9 19,5 – 19,9 20,5 – 20,9 21,5 – 21,9 23,5 – 23,9 24,5 – 24,9 7 
18,0 – 18,4 20,0 – 20,4 21,0 – 21,4 22,0 – 22,4 24,0 – 24,4 25,0 – 25,4 6 
18,5 – 18,9 20,5 – 20,9 21,5 – 21,9 22,5 – 22,9 24,5 – 24,9 25,5 – 25,9 5 
19,0 – 19,4 21,0 – 21,4 22,0 – 22,4 23,0 – 23,4 25,0 – 25,4 26,0 – 26,4 4 
19,5 – 19,9 21,5 – 21,9 22,5 – 22,9 23,5 – 23,9 25,5 – 25,9 26,5 – 26,9 3 
20,0 – 20,4 22,0 – 22,4 23,0 – 23,4 24,0 – 24,4 26,0 – 26,4 27,0 – 27,4 2 
20,5 – 20,9 22,5 – 22,9 23,5 – 23,9 24,5 – 24,9 26,5 – 26,9 27,5 – 27,9 1 
21,0 o més 23,0 o més 24,0 o més 25,0 o més 27,0 o més 28,0 o més 0 

 
4. Velocitat  
Descripció: 
L’objectiu d’aquest exercici és córrer al màxim de les possibilitats 50 metres, en el 
mínim temps possible.  
Normes de l’exercici: 
La posició de sortida és de dret, sense contacte de les mans a terra i amb els peus 
darrere la línia de sortida, sense tacs. Per a realitzar aquest exercici , l’aspirant és 
col·locarà darrera la línia de sortida, podent optar per fer-ho en posició dreta  o  
amb el contacte de les mans a terra. 
Només es pot fer un intent. 
Valoració: 
El resultat es mesura en segons. la puntuació de la prova es farà d’acord amb el 
barem establert. 



 

 

 

  

BAROMETRE VELOCITAT 50 m (segons i dècimes) 
Homes Dones Puntuació 
Menors de 
30 anys 

Entre 30 i 35 
anys 

Majors de 35 
anys 

Menors de 
30 anys 

Entre 30 i 35 
anys 

Majors de 35 
anys 

6,9 o menys 7,1 o menys 7,6 o menys 8,0 o menys 8,2 o menys 8,7 o menys 10 
7,0 -7,1 7,2 – 7,3 7,7,- 7,8 8,1,- 8,2 8,3 – 8,4 8,8 -8,9 9 
7,2 – 7,4 7,4 – 7,7 7,9 – 8,1 8,3 – 8,5 8,5 – 8,8 9,0 – 9,2 8 
7,5 - 7,8 7,8 – 8,1 8,2 – 8,5 8,6 – 8,9 8,9 – 9,2 9,3 – 9,6 7 
7,9 - 8,4 8,2 – 8,7 8,6 – 9,1 9,0 9,3 – 9,8 9,7 – 10,2 6 
8,5 – 8,8 8,8 – 9,1 9,2 – 9,5 9,1 – 9,9 9,9 – 10,2 10,3 – 0,6 5 
8,9 – 9,1 9,2 – 9,4 9,6 – 9,8 10,0 – 10,2 10,3 – 10,5 10,7 – 10,9 4 
9,2 – 9,3 9,5 – 9,6 9,9 – 10,0 10,3 – 10,4 10,6 – 10,7 11,0 – 11,1 3 
9,4 – 9,6 9,7 – 9,9 10,1 – 10,3 10,5 – 10,7 10,8 – 11,0 11,2 – 11,4 2 
9,7 – 9,8 10,0 – 10,1 10,4 – 10,5 10,8 – 10,9 11,1 – 11,2 11,5 – 11,6 1 
9,9 o més 10,2 o més 10,6 o més 11,0 o més 11,3 o més 11,7 o més 0 

 
5. Course Navette o cursa llançadora  
Descripció: 

a) La persona aspirant se situarà darrera d’una de les dues línies paral·leles pintades 
a terra i distants entre si 20 metres. 

b) Quan senti el senyal d’inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer cap a 
l’altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar a 

sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon. 
c) Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia 

contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament 
(cada minut) més ràpid al llarg de l’exercici. 

d) La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins 
que no sigui capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, 
moment en el qual acabarà l’exercici. 

 
 
Valoració: 
Es farà un sol intent, i es registrarà el temps que la persona aspirant sigui capaç de 
mantenir el ritme imposat pel magnetòfon en períodes de mig minut. 
Durant el desenvolupament de l’exercici: 

a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal 
sonor. 

b) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi 
sentit el senyal. 



 

 

 

  

BAREMACIÓ CURSE NAVETTE (paliers) 

Homes Dones 
 
puntuació Menors de 30 

anys 
entre 30 i 35 
anys 

majors de 
35 anys 

menors de 
30 anys 

entre 30 i 
35 anys 

majors de 
35 anys 

12,5 11,5 11 9,5 8,5 8 10 

12 11 10,5 9 8 7,5 9 

11,5 10,5 10 8,5 7,5 7 8 

11 10 9,5 8 7 6,5 7 

10,5 9,5 9 7,5 6,5 6 6 

10 9 8,5 7 6 5,5 5 

9,5 8,5 8 6,5 5,5 5 4 

9 8 7,5 6 5 4,5 3 

8,5 7,5 7 5,5 4,5 4 2 

8 7 6,5 5 4 3,5 1 

7,5 6,5 6 4,5 3,5 3 0 

 
ANNEX III. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
ANTROPOMETRIA: 
1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 

dominant i a les 25 divisions en la mà nodominant, pel que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que 
fa a les dones. 

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

MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
1 Aparell circulatori 
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 

independentment de la seva causa. 
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5 Insuficiència coronària. 



 

 

 

  

1.6 Pericarditis activa o residual. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8 Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

 
2 Aparell respiratori 
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 

respiratòria. 
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax. 
 

3 Aparell genitourinari 
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 

 
4 Aparell digestiu 
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, 

el pàncreas exocrí i les glàndules salivals. 
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 

l’excreció. 
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4 Úlcera gastroduodenal. 
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants. 

 
5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de 

la funció policial. 
 
6 Aparell locomotor 

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure 
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les 
extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 

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

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

afecti un adequat comportament social i laboral. 
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental 

orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 

psicotròpiques. 



 

 

 

  

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

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8 Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9 Trastorns de la son. 

 
8 Glàndules endocrines 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2 Diabetis mellitus. 

 
9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 

parasitària). 
 

10 Òrgans dels sentits 
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o 

del funcionalisme neuromotor. 
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3 Queratotomia radial. 
10.4 Despreniment de retina. 
10.5 Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7 Discromatòpsies. 
10.8 Glaucoma. 
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que   

realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 

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

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

cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa. 

 
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines 
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 

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

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

funció policial. 
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l’exercici de la funció policial. 
 



 

 

 

  

12 Altres 
12.1 Processos neoplàsics. 
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3 Malalties autoimmunes. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 

comprometre la funció policial 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- PROCES SELECTIU BORSA PEO 
 
 
Títol: 
PROCES SELECTIU BORSA PEÓ 
 
Text: 
Antecedents de fet 
Vist que s’han realitzat dos processos selectius de borses de treball per la 
contractació temporal d’un peó de la brigada municipal i que aquests han quedat 
deserts.  
Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 23 de maig de 2019.  
Atès que per raons del servei és necessari la creació d'una borsa de treball per a la 
cobertura temporal de possibles vacants de places de peó de la brigada municipal 
d’Anglès; tant sigui a jornada parcial com complerta, dependrà de les necessitats del 
moment. 

Vista la necessitat d'aprovar les bases que han de regir aquest procediment, de 
conformitat amb el que disposen els articles 94 a 97 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de 
Catalunya. 

La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar les bases reguladores pel procediment selectiu per la constitució 
d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de places de peó de la brigada 
municipal d’Anglès, personal laboral temporal; tant sigui a jornada parcial com 
complerta, dependrà de les necessitats del moment, i que consten com a annex del 
present acord.    
 
Segon.- Convocar un procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a la 
cobertura de possibles vacants de places de peó de la brigada municipal d’Anglès, 
personal laboral temporal; tant sigui a jornada parcial com complerta, dependrà de 
les necessitats del moment, i que consten com a annex del present acord.    



 

 

 

  

 
Tercer.- Sotmetre a exposició pública el present acord, mitjançant anunci al BOP de 
Girona publicant íntegrament les bases en el Butlletí Oficial de la Província, al e-
tauler de la corporació, atorgant un termini de deu dies hàbils per la presentació de 
sol·licituds, comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació.  
 
Quart. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.  
 

Anglès, a la data de la signatura electrònica. 

Àstrid Desset Desset 

Alcaldessa  

 
ANNEX.- BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE BRIGADA 

PRIMERA. Objecte de la convocatòria i funcions de la plaça 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per a la cobertura 
temporal de places de peó de la brigada municipal d’Anglès; tant sigui a jornada parcial com 
complerta, dependrà de les necessitats del moment. 
 
Sou brut anual: 16261.14 €/anuals  
Categoria: AP 
Jornada: Complerta  
Horari: Entre 7h i 15h. Promig de 37,5 hores setmanals. 1642 hores anuals.   
 
SEGONA. Condicions dels aspirants. 
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants 
reuneixin els requisits següents: 
 
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o 
d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els 
termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. 
 
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant 
dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea 
o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que 
sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa 
als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec 
dels seus progenitors. 
 
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat 
d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís de residència i 
treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria aplicable. 
 
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements 
suficients de castellà i hauran de superar les proves establertes amb aquesta finalitat. 



 

 

 

  

 
b) Haver complert setze anys d’edat. 
 
c) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 
mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. 
 
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions 
corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte 
físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de les places per a les quals es convoca 
aquest procés de selecció. 
 
e) Acreditar el nivell de coneixements orals bàsics (Certificat A) o equivalent, de 
coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. 
 
f) Estar en possessió del títol de Certificat d’Escolaritat o titulació equivalent. En cas de 
presentació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de 
l’equivalència de les titulacions presentades. 
 
g) Estar en possessió del permís de conduir B. 
 
TERCERA.- Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una instància, en la 
qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions exigides, i que es comprometen, en el cas de ser 
proposats/ades pel Tribunal per a la contractació corresponent, a prestar el jurament o 
promesa d’acord amb el que disposa el Decret 359/86, de 4 de desembre (DOGC núm. 748). 
Les instàncies es dirigiran a l’Alcalde President i es presentaran al Registre general d’aquest 
Ajuntament, o en la forma que estableix l’article 38.4 c) de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, a partir de l’endemà del dia de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Girona, i per 
un termini de 20 dies hàbils. 
 
A la instància s’adjuntarà fotocopia compulsada o simple: 
 

a) Document Nacional d’Identitat o del document equivalent dels països de la Unió 
Europea. 
b) Currículum Vitae. 
c) Fotocopia de la Titulació exigida (Certificat d’Escolaritat o titulació equivalent. En 
cas de presentació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat 
oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.) 
d) Permís de conduir B. 
 

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà que els aspirants accepten les bases 
d’aquesta convocatòria i reuneixen cadascuna de les condicions exigides.  
 
Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran de presentar dins del 
termini atorgat, les fotocòpies compulsades d'aquests documents. 
 
QUARTA.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es 
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde dictarà resolució declarant 
aprovada la llista d’admesos i exclosos, nomenant els membres del tribunal i fixant la data 
d’inici de les proves, la qual es publicarà mitjançant exposició al a l'e-tauler i a la paginà web 
de la corporació. 



 

 

 

  

 
La publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis serà determinant dels terminis a 
efectes de possibles impugnacions o recursos. 
 
Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es publicaran, a l’e-
tauler i al web municipal. 

 
CINQUENA.-. Tribunal qualificador 
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran segons disposa el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text Refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i estaran constituïts de la següent manera: 
 
- President: Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament o un 

d’una altre administració publica. 
- Un/a vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament o un 

d’una altre administració publica. 
- Un/a vocal en la matèria que pot ser o no personal de la mateixa entitat local o un d’una 

altre administració publica. 
- Farà les funcions de secretari/ària un/a funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament, amb 

veu però sense vot. 
 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d’almenys 3 dels seus 
membres amb veu i vot titulars o suplents, i serà necessària la presència del president o del 
secretari. També podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, un representant del Comitè 
d’Empresa. 
 
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del Tribunal, el president podrà fer ús 
del vot de qualitat per desfer-lo. 
 
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan els concorrin les 
circumstàncies previstes a l’art. 23 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de 
les proves, els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, en base a 
les quals col·laboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció. 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases. 
 
En compliment d’allò que determina l’art. 29 del Reial Decret 1244/1984, de 4 de juliol, 
sobre indemnització per raó del servei, s’abonaran assistències per a la concurrència a les 
sessions del Tribunal qualificador. 
 
SISENA.- Inici del procés selectiu. 
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que correspon fer a l’alcalde i que serà 
publicada al e-tauler de l’Ajuntament i a la web de la corporació. 
 
SETENA.- Desenvolupament del procés selectiu. 
El sistema de selecció és el d'oposició i constarà de les següents fases: 
 
a) Fase prèvia: Coneixement de les llengües oficials. Constarà de les següents proves: 
 



 

 

 

  

1.- Prova de català, nivell A, que s’adequarà al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre 
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i 
de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en allò que 
l’hagi pogut modificar. 
 
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català 

22. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials 
que tenen el nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols 
oficials del Departament d’Ensenyament amb els certificats de la Junta 
Permanent de Català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota 
l’escolarització a Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua catalana, 
cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, expedit 
pel centre docent corresponent. 

23. Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués 
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la 
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 

 
2.- Prova de coneixements de llengua castellana: Els coneixements de la llengua espanyola 
s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una conversa, amb 
els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat 
un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant. 
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat, juntament 
amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció, fotocòpia compulsada d 
’algun dels documents següents: 
 

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

Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s’han 
superat totes les proves      adreçades a la seva obtenció. 

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

 
 

Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són 
obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, 
no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no superin alguna 
d’aquestes dues proves. 
 
b) Fase d’oposició. 
 
La fase d’oposició consistirà en els següents exercicis: 
 
PRIMER EXERCICI 
Consistirà en respondre preguntes referents al temari annex. 
El tribunal decidirà si planteja vàries preguntes curtes a desenvolupar per l'aspirant o una 
bateria de preguntes amb respostes alternatives, en aquest últim cas, les preguntes errònies 
descomptaran allò establert pel tribunal. 
 
SEGON EXERCICI 
Consistirà en la resolució d’un cas pràctic proposat pel Tribunal sobre funcions pròpies de 
peó de brigada en relació al manteniment, pintura, soldadura, lampisteria i reparacions en 



 

 

 

  

general. 
El tribunal decidirà si el cas pràctic consisteix a desenvolupar una tasca pròpia del lloc de 
treball o el plantejament d'un supòsit pràctic a desenvolupar per escrit. 
 
El Tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els aclariments que estimi 
oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a explicar 
davant el tribunal els aspectes que li siguin sol·licitats. La incompareixença comportarà la no 
superació de la prova. 
 
TERCER EXERCICI 
PSICOTÈCNIC. De caràcter obligatori i eliminatori.  
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i 
fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població 
que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions de peó. 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, quedant 
exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d'aptes. 
 
 
VUITENA.- Qualificació de les proves, de l' oposició i disposicions de caràcter general. 
A menys que s’indiqui el contrari, tots els exercicis de la fase d’oposició seran obligatoris i 
eliminatoris i qualificats fins un màxim de 10 punts, essent considerats no aprovats/ades i 
exclosos/es del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 
5 punts en cadascun d’ells. El nombre de punts que cada membre del Tribunal atorgarà en 
cadascun dels exercicis serà de 0 a 10 punts. La nota final de cada exercici serà el resultat 
de la mitjana aritmètica dels punts atorgats per cada membre del tribunal. 
 
La puntuació definitiva de la fase d’oposició ve determinada per la suma de les puntuacions 
obtingudes a cadascun dels exercicis. 
 
En cas que en un exercici de l’oposició hi hagi més d’una prova a fer, les proves es puntuaran 
per separat i s’entendrà superat l’exercici si la mitjana aritmètica de totes les proves dona 
una puntuació de com a mínim 5 punts. 
Al final de cadascun dels exercicis el Tribunal farà públiques les qualificacions obtingudes. 
Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per superar la prova obtindran la 
qualificació de no aprovats/ades i quedaran eliminats/ades del procés selectiu. 
 El resultat es farà públic al e-tauler i a la web de l’Ajuntament. 
 
El Tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels 
exercicis o de l’entrevista dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin 
d’igualtat d’oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempre que així ho hagin indicat 
a la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius. 
 
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents 
processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, s’entendrà 
que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i 
mantenir-se fins a la data de la contractació. No obstant això, si durant el desenvolupament 
dels processos selectius, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, 



 

 

 

  

podrà demanar que els/les aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les 
condicions i requisits exigits per prendre part al procés selectiu de què es tracti. 
 
NOVENA.- Actuació dels /de les aspirants 
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el dia i el 
lloc que es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin, llevat dels casos 
degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal. 
 
L’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer de forma simultània 
serà el que estableixi l’ordre alfabètic del primer cognom. 
 
En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la seva 
personalitat. 
 
DESENA.- Proposta de contractació. 
Un cop acabades les qualificacions a cada un dels aspirants, el Tribunal farà pública la 
relació d’aprovats per ordre de puntuació, no podent-se superar el nombre de places 
convocades, i comunicarà l’esmentada relació en forma de proposta a l’Alcalde de la 
corporació per tal que efectuï les corresponents contractacions. 
 
ONZENA.- Presentació de documentació. 
Els aspirants proposats aportaran davant la secretaria d’aquest Ajuntament, dins el termini 
de 15 dies naturals des que es faci pública la relació d’aprovats a què es refereix la base 
anterior, els documents acreditatius de les condicions que per prendre part a les proves 
s’exigeixen a la base segona, i que són: 
 
1.- Fotocòpia del DNI. 
2.- Justificació del títol exigit. 
3.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient disciplinari del 
servei de qualsevol de les administracions públiques per sentència ferma, així com que no 
incorre en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a les lleis i reglaments, no 
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. 
Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea o país amb conveni 
subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de presentar documentació certificada 
per les autoritats competents del seu país d’origen amb acreditació de no estar sotmès a 
sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu Estat, d’accés a la funció 
pública. 
4.- Certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de 
la funció.  
 
5.- Fotocòpia compulsada dels documents que es troben enumerats a la base tercera. 
Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presentés la documentació, no 
podria ser nomenat, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les 
responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. 
 
Qui tingui la condició de funcionari públic estarà exempt de justificar documentalment les 
condicions i requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament, si presenta la 
certificació de l’Administració Pública de la qual depengui que acrediti la seva condició i 
totes les circumstàncies que constin al seu full de serveis. 
 
DOTZENA .- Contracte 
Un cop exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldia formalitzarà el contracte 
de la persona proposada pel Tribunal com a personal laboral. El contracte tindrà un període 



 

 

 

  

de prova de 6 mesos o, en cas de ser la contractació per un període de temps inferior, d’1/3 
de la durada del període de contractació, que es realitzarà sota la direcció del/de la cap 
d’àrea que es designi, i que tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. 
 
Una vegada efectuada aquesta notificació, el/la aspirant haurà d'incorporar-se al servei de la 
Corporació en el moment en què hi sigui requerit/da, i en un termini màxim d'un mes des de 
la data de notificació. En aquest moment li serà lliurat contracte laboral amb la clàusula 
específica del període de prova. 
 
Finalitzat el període de prova, el/la cap d’àrea haurà d’emetre un informe sobre les 
pràctiques realitzades i haurà d’indicar si els/les aspirants l’han superat. 
 
En cas que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, es donarà per finalitzat 
el contracte. En aquest cas, l’Alcalde procedirà a la contractació de l’aspirant que tingui la 
puntuació següent més alta, el/la qual haurà de superar el corresponent període de prova. 
 
L’aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots els drets 
derivats del procés de selecció i de la subsegüent contractació com a personal laboral. 
 
Mentre no s’hagi procedit a la signatura del contracte, i iniciada l’efectiva prestació de 
serveis, l’aspirant no tindrà dret a cap percepció econòmica. 
 
TRETZENA.- Normativa aplicable 
En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat 
destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l’Ajuntament, li serà 
aplicable a empleat/ada laboral, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la 
Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la 
compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció 
prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 
21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i jornada, la persona 
contractada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de 
l’Ajuntament. 
 
CATORZENA.- Regulació de la Borsa de treball 
La regulació d'aquesta borsa estarà subjecte a allò estipulat a l'annex 2 d'aquestes bases. 
 
QUINZENA.- Recursos 
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la contractació del personal laboral, 
i així com contra les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, 
podran interposar potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan que va dictar 
l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació de la present resolució. Si 
es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt 
expressament o hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense 
que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci administratiu i 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar de la data de notificació 
expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent o aquell en que es produeixi 
l’acte presumpte. 
 
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant l’ordre 



 

 

 

  

jurisdiccional Contenciós Administratiu. El termini per imposar aquest recurs serà de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la present resolució, sens 
perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. 
 
En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia davant 
l’Ajuntament d’acord amb el que al efecte disposi la Llei de Procediment Laboral. 
 
Els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats 
dependents de la Presidència de la Corporació, s’ajustaran als criteris que s’estableixen a 
l’article 121 de la Llei 39/2015. 
 
El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció, i per a prendre els acords necessaris pel bon ordre 
del mateix. 
 
SETZENA.- Legislació subsidiària 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 
 
Contra la convocatòria i aquestes bases, i d'acord amb la Llei 39/2015 i altres disposicions 
concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
a partir de la data de la seva publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu provincial 
de Girona. 
  
ANNEX 1 
 
TEMARI PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA, EN RÈGIM LABORAL 
TEMPORAL 
 

Tema 1.- Coneixements de l’organització municipal: L’Alcalde/ssa, Els Tinents d’Alcalde, el 
Ple, la Junta de Govern Local.  

Tema 2.- Drets i deures de l'empleat públic. Tipus d'infraccions que poden derivar en 
expedient disciplinari. Les ordres de treball. Com rebre les ordes de treballs dels superiors. 
Com transmetre les ordres de treball internament. La verificació dels treballs.  

Tema 3.- Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals. 
Equips de protecció individual. 

Tema 4- Aspectes sobre paleteria: Material per la construcció de diferents elements: parets 
rectes, parets en angle, pilars. Elaboració de morter amb mitjans mecànics i manuals. 
Material per l’esquerdejat, arrebossat, mestrejat i remolinat de paraments. Material per la 
construcció de paret amb bloc prefabricat de formigó. Material per la construcció de 
tancament ceràmic amb paret de totxana. Material per la construcció de voreres. Aspectes a 
tenir en compte. 
 
Tema 5.- Aspectes sobre pintura: pintura i esmaltat de mobiliari urbà. Elecció de la pintura. 
Defectes que pot presentar la pintura. Manteniment dels útils de pintura. 
 
Tema 6.- Aspectes sobre lampisteria: conceptes bàsics sobre electricitat.  
 
Tema 7.- Aspectes sobre fusteria: tractament per a la conservació, manteniment o reparació 



 

 

 

  

de la fusta i dels materials derivats d'aquesta (taulers de fibres, contraplacats i aglomerats) i 
altres materials complementaris (taulers laminats o estratificats). Reparació de mobiliari.  
 
Tema 8.- Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions municipals. Instal·lacions 
municipals d'Anglès: tipologia i gestió. 
 
Tema 9.- Eines a utilitzar per treballs propis de la brigada municipal, de picat, d’amidament, 
anivellat, de transport i demolició ́. Avaries més habituals: sots, humitats. Reparacions més 
freqüents: esquerda, forats, reposició ́ de rajoles.  
 

 
ANNEX 2.  FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
 

Primer.- Ordre en la borsa de treball. 

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

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

 

 Segon.- Situacions en la borsa de treball. 

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

situacions: 

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

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

en servei actiu i integrant de la borsa de treball qui, amb motiu d'haver superat les proves de 

selecció per a una plaça de funcionari interí hagi obtingut aquesta plaça. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguna causa de les previstes a l'article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic 

(causes de cessament del personal funcionari interí). 

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

situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball, les persones que, formant part d'una 



 

 

 

  

borsa de treball, estiguin en una de les següents situacions i així s'acrediti fefaentment: 

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

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

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

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

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

d'emetre's una oferta de feina, d'acord amb el procediment que estableixen 

aquestes bases. 

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

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

termes expressats en aquestes bases. 

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

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

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

aquesta borsa. 

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

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

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

establert en el contracte, si s'escau. 

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

temporal, renunciïn voluntàriament al nomenament com a personal funcionari. 

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

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

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

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

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

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

de la readmissió. 

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

establerts per al nomenament de personal funcionari interí. 

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

d'acord amb el que disposen aquestes bases. 



 

 

 

  

Tercer.- Durada de la borsa de treball. 

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

data del decret de constitució de la borsa. Una vegada hagin passat els dos anys, la borsa 

s'extingirà i les persones que hi estiguin inscrites perdran tots els drets que es derivin en 

relació a les ofertes de feina que pugui emetre l'ajuntament. 

 

Quart.- Gestió de les borses de treball. 

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

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

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

sobre la tramitació d'un procés de selecció amb aquest mateix objecte. 

 

La crida es farà entre les persones en situació de disponibles, d’acord amb l’ordre de 
qualificació, començant la persona que es trobi en la posició més alta de la borsa, per al seu 

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

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

 

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

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

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

notificació, l'Ajuntament declararà la persona que estigui a la borsa de treball en situació de 

disponible, llevat que li correspongui quedar en una altra situació. En cap cas, l'Ajuntament 

declararà en situació d'actiu qui estigui en situació de baixa temporal mentre la persona 

interessada no acrediti les circumstàncies necessàries per fer el canvi d'estat. 

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

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

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

corresponent i sempre que la borsa de treball continuï vigent. 

 

L'Ajuntament inclourà, dintre de les crides a les ofertes de feina, el personal que en el 

moment de la crida estigui en situació d'actiu, d'acord amb l'ordre que li correspongui dintre 

de la borsa de treball, per tal que valori si les condicions de la nova contractació o el nou 

nomenament són més avantatjoses que les que tingui actualment en el servei actiu. Refusar 

aquesta oferta de feina no tindrà efectes sobre la seva permanència en la borsa de treball. 

Aquest crida no es farà si del nou nomenament o contractació se superessin els períodes 

màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de personal 

funcionari interí previstos a la legislació pertinent. 

 



 

 

 

  

Cinquè.- Funcionament de les crides a les ofertes de feina. 

El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà per qualsevol 

procediment àgil que permeti deixar constància de l'emissió de l'oferta de feina i de la 

resposta de la persona que està a la borsa de treball. Així, l'oferta s'emetrà preferentment 

per correu electrònic o via telefònica, i si és per via telefònica es farà preferentment a través 

de SMS o un altre mitjà anàleg que en deixi constància escrita i que els mitjans tecnòlogics 

d'ús comú permetin. A aquest efecte, es considera com a vàlid per emetre la crida a l'oferta 

de feina el correu electrònic o el telèfon facilitat a la sol·licitud de participació en el procés 

selectiu que condueixi a la formació de la borsa de treball, i és responsabilitat de la persona 

interessada informar l'ajuntament d'algun canvi en les esmentades dades de contacte. En 

cas de trucada telefònica, l'empleat públic deixarà constància a l'expedient mitjançant 

diligència del contingut de la conversa. 

En el moment de fer-se l'oferta de feina, l'Ajuntament ha de facilitar, de forma objectiva i 

sense emetre opinions personals, tota la informació disponible sobre condicions de 

nomenament o contractació, salari, horaris o qualssevol altres que facilitin al màxim la presa 

de decisió a la persona interessada sobre l'acceptació o el refús de l'oferta. També se l'ha 

d'informar de la possibilitat d'al·legar alguna causa de pas a baixa temporal, si es donen els 

requisits per passar-hi. 

Una vegada contactada la persona i feta l'oferta, l'Ajuntament oferirà un termini màxim d'un 

dia per tal que la persona a qui s'ofereix la feina doni una resposta definitiva sobre la seva 

acceptació o el seu refús. 

En cas que la persona contactada refusi l'oferta de feina, es farà constar per diligència a 

l'expedient corresponent i la persona passarà a la situació que li correspongui, procedint-se 

acte seguit a contactar la persona següent de la llista. 

En el cas que, passat un dia laborable des de l'emissió del missatge d'oferta, pel mitjà que 

sigui, no es localitzés l'aspirant o no se n'hagi rebut resposta, es farà constar per diligència 

en l'expedient corresponent i es procedirà a contactar de nou. Es faran un màxim de tres 

intents, i si en tots ells l'aspirant continua il·localitzable o no respon, es farà constar aquest 

fet per diligència i la persona passarà a la situació de baixa temporal. Acte seguit, es posarà 

aquest fet en coneixement de la persona interessada, mitjançant la corresponent notificació, 

oferint-li un termini de 10 dies per tal que actualitzi les seves dades de contacte. En cas de 

no rebre's resposta en el termini establert, l'Ajuntament decretarà el pas de la persona a 

situació de baixa definitiva. S’entendrà com a dia laborable els dies no festius compresos de 
dilluns a divendres. 



 

 

 

  

Sisè.- Règim disciplinari. 

El personal integrant de les borses de treball, amb ocasió de la prestació dels serveis, pot 

incórrer en la responsabilitat disciplinària o penal que li correspongui d'acord amb el caràcter 

funcionarial de la relació d'ocupació. 

Si no és possible el compliment de la sanció, o de la seva totalitat segons s'escaigui, una 

vegada ha assolit fermesa, per haver finalitzat la prestació de serveis, la sanció es farà 

efectiva de la manera següent: 

a) Si la sanció és de suspensió de funcions, es declararà l'integrant de la borsa sancionat en 

baixa temporal pel temps de durada de la sanció, o en el seu cas pel temps que li resti per 

complir, des del moment en que li hauria correspost rebre una oferta de treball. 

Si la durada és superior a sis mesos, serà declarat de baixa definitiva en la borsa de treball. 

b) Si la sanció o pena és de separació del servei, acomiadament o inhabilitació especial, serà 

declarat de baixa definitiva en la borsa de treball des de la qual va ser seleccionat per a la 

prestació de serveis durant la qual incórrer en responsabilitat. 

c) Si la pena és d'inhabilitació absoluta, la baixa definitiva es declararà en totes les borses de 

treball de les que formi part la persona que hagi rebut la condemna. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 
amb mi. 
 
Signat electrònicament, 
 
 


