
 
 

 
  

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

21 DE MARÇ DE 2019 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000006 

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 21 de març de 2019 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Astrid Desset Desset, Alcalde 

Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde 

Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde 

Antoni Franco Caballe, 3r Tinent Alcalde 

  

Amb veu i sense vot: 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

 

 

 

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.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 

Un cop llegida, s'aprova l’acta número 5 de 7 de març de 2019, per unanimitat dels 

assistents. 

 

2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte. 

 

3.0.- Contractació 

 

4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 

 

5.0.- Assumptes econòmics. 

 

6.0.- Assumptes de tràmit. 

 



 
 

 
  

6.1.- Aprovació de la certificació segona i última de les obres de reforma dels lavabos 

de l'escola Pompeu Fabra 

 

Títol: 

Aprovació de la certificació segona i última de les obres de reforma dels lavabos de 

l'escola Pompeu Fabra 

 

Text: 

Antecedents 

1.Vist l'expedient de contractació  de les obres de reforma del lavabos del CEIP 

Pompeu Fabra, a favor de la mercantil PERE BOADA COMAS, SL,  amb CIF 

B17320268, la qual va resultar l’adjudicatària de les obres per un import total de 

79.860,00 Euros (66.000.00€ + 21% IVA 13.860,00€) 

2. Vista la certificació d'obra núm. 2 i última presentada per la mercantil  PERE 

BOADA COMAS, SL en data 28 de febrer de 2019 i RE núm.E2019010753, per un 

import de 47.953,73€ corresponent a les obres realitzades durant el mes de febrer 

de 2019.  

3. Vista la conformitat de la direcció tècnica de l’obra el  Sr. Adrià Pla Coll, col·legiat 

núm. 1508, al pagament de la 2a i última certificació, de data 28 de febrer de 2019. 

4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de 

març de 2019 relatiu a la certificació  d’obra núm. 2 i última presentada per la 

mercantil PERE Boada Comas, SL, que diu el següent: 

 L’import de la certificació d’obra executada ascendeix a 47.953,73€ i es 

comprova que a origen l’import acumulat ascendeix a 79.860,00€ i 

representa el 100% del volum total d’obra prevista. 

 L’import del pressupost total d’adjudicació definit de 79.860,00 es comprova 

que és correcte. 

 Els preus unitaris de les partides es comprova que coincideix amb els del 

projecte aprovat. 

 Analitzant el contingut de la certificació es constata que hi ha diverses 

partides que superen les previsions del projecte i altres partides que estan en 

una situació d’amidament inferior. L’import total de resultant de les partides 

certificades, no supera cap modificació sobre els pressupost del contracte.  

Conseqüentment s’informa favorablement la certificació 2 i última, per un import de 



 
 

 
  

47.953,73€ IVA inclòs i la factura corresponent núm. 21910007 de data 28 de febrer 

de 2019. 

Fonaments de dret 

Primer.- L’òrgan competent per la tramitació de l’aprovació de les despeses de les 

obres de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra, és la Junta de Govern, per 

delegació Decret d’alcaldia de 19 de juny de 2015, que es va donar compte al plenari 

de 23 de juny del mateix any.  

Segon.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre. 

Resolució 

Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern local per unanimitat dels 

assistents,  adopten el següent acord: 

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 i última de data 28 de febrer de 2018,  

per  un import de 47.953,73€ IVA inclòs, corresponent a les obres efectuades durant 

el mes febrer de 2019 pels conceptes que consten a la mateixa. 

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, i al departament 

d'intervenció i pel seu coneixement i efectes.  

 

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 

7.1.- Llistat definitiu admesos i exclosos definitu borsa auxiliars administratius. 

 

Títol: 

Llistat definitiu admesos i exclosos definitiu borsa auxiliars administratius. 

 

Text: 

Identificació de l’expedient 

Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la formació 

d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar 

administratiu.  

Antecedents 

Vist que ha dia 28 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar per 

unanimitat dels assistents, el llistat provisional d'admesos i exclosos del procediment 

selectiu per seleccionar un/a tècnic/a de gestió d’administració general, grup A, 



 
 

 
  

subgrup A2.  

Atès que a dia 20 de març de 2019 va finalitzar el termini de millorar de sol·licituds 

d’aquells aspirants exclosos al llistat provisional.  

Fonaments de dret 

- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a 

la Junta de Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), 

i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret de 172 de 129 de juliol 

de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2015. 

Resolució 

Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern local per unanimitat dels 

assistents,  adopten el següent acord: 

 

Primer. – Aprovar definitivament el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents: 



 
 

 
  

ASPIRANTS ADMESOS 

RE Cognoms Nom DNI 

00125 Ap. Se.  Ne. Ro *****682J 

00164 Ro. Ju.  Ma.  *****660Q 

00205  Ba. de Ca.   Mo.  *****383G 

00223 Ca. To. Gl. *****371C 

00225 Ma. Ro. Nu.  *****791B 

00236 Ca. Bl.  Ed.  *****602Z 

00255 Te. An. Ro.  *****837N 

10008 Ba. Bo.  Mi.  *****248Z 

10012 Ru. Ri.  An.  *****779Z 

10034 Go. Mu.  Ev. Ma.  *****809S 

10098 Pe. Ce.  Io.  *****769J 

10100 Co. Ji.  Cr.  *****625W 

10108 Se. Mi.  Cr.  *****092Z 

10110 Va. Pa.  Si.  *****816H 

10126 Ca. Ot.  Jo.  *****989C 

10152 Di. Ca.  Da.  *****255A 



 
 

 
  

10169 Ro. Go.  Nu.  *****849G 

10172 Pe. Ma.  Ra.  *****543G 

10196 To. Se.  Yo.  *****504B 

10200 Bu. Ma. Ge.  *****875R 

10202 de Bo. Ju.  El.  *****688Y 

10207 Tu. Ga.  Si.  *****675R 

10232 Ga. Di.  Ca.  *****480A 

10246 Gu. Ga.  Ma.  *****040R 

10264 Pl. Au.  La.  *****241J 

10248 Ro. Pe.  La.  *****370C 

10271 Mu. Pl.  Me.  *****099M 

10310 Sa. Me.  Fr.  *****011F 



 
 

 
  

ASPIRANTS ADMESOS QUE HAURÀN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ o portar el 

certificat del nivell requerit a les bases : 

RE Cognoms Nom DNI 

10166 Ru. Bu.  Ma. As.  *****921M 

10167 Be. Be. Ev. Ma.  *****648N 

10224 Vi. Ca.  Xa.  *****594A 

10226 Bl. La.  Mo.  *****537P 

10233 At. Pe.  Ma.  *****064A 

10235 Cr. Sa.  An.  *****086A 

 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

 

RE Cognoms Nom DNI Motiu 

00264 Fa. Se.  Mò.  *****088C 

Manca fotocopia del DNI.  

No és motiu d’exclusió: manca certificat 

nivell C1 de català.   

00014 Su. Ma.  Ro *****449C 
Manca acceptació de les bases i 

declaració responsable. 

10032 Ba. No.  An.  *****753P Manca acceptació de les bases. 

10107 Lo. Re.  Nu.  *****415B 
Manca acceptació de les bases i 

declaració responsable. 

10225 Gu. Ma.  Fa.  *****858V 
Manca acceptació de les bases i 

declaració responsable. 

10249 Ha.  Ib.  *****577F 

Manca acceptació de les bases, 

declaració responsable.  

No és motiu d’exclusió: manca certificat 

nivell C1 de català. 

10252 Mu. Sa.  Mi.  *****973J Manca fotocopia DNI.   



 
 

 
  

No és motiu d’exclusió: manca certificat 

nivell C1 de català. 

10266 Ma. Pr.  Is.  *****839J 
Manca acceptació de les bases, 

declaració responsable.  

 

Tercer.- Convocar els membres del tribunal el proper dia 8 d’abril de 2019 a les 8:00 

hores, a l’edifici de l’Ajuntament (Carrer d’Avall, 31 – Anglès), per constituir el 

tribunal.  

 

Quart. – Convocar els/les aspirants admesos el proper dia 8 d’abril de 2019 a les 

9:00 hores, a l’Institut Rafael Campalans d’Anglès (Pl. Mare de deu del Remei, 1 – 

Anglès), per a la celebració de les proves que componen el procés selectiu.  

 

Cinquè. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la present resolució a l’E-tauler i a la 

web de la Corporació www.angles.cat.  

 

Sisè. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors. 

 

 

 

7.2.- Llistat d'admesos i exclosos definitu del procediment de seleció d'un tècnic de 

gestió d'administració general. 

 

Títol: 

Llistat d'admesos i exclosos definitiu del procediment de selecció d'un tècnic de 

gestió d'administració general. 

 

Text: 

Identificació de l’expedient 

Llista definitiu d'admesos i exclosos del procediment selectiu per seleccionar un/a 

tècnic/a de gestió d’administració general, grup A, subgrup A2.  

Antecedents 

Vist que ha dia 28 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar per 

unanimitat dels assistents el llistat provisional d'admesos i exclosos del procediment 

selectiu per seleccionar un/a tècnic/a de gestió d’administració general, grup A, 

subgrup A2.  

Atès que a dia 18 de març de 2019 va finalitzar el termini de millorar de sol·licituds 

d’aquells aspirants exclosos al llistat provisional.  



 
 

 
  

Fonaments de dret 

- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a 

la Junta de Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), 

i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret de 172 de 129 de juliol 

de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2015. 

 

Resolució 

Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern local per unanimitat dels 

assistents,  adopten el següent acord: 

 

 

Primer. – Aprovar definitivament el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents: 

 

ASPIRANTS ADMESOS 

RE Cognoms Nom DNI 

00127 Ap. Se.  Ne. Ro.  *****682J 

00151 Ja. Ka.  Ou.  *****331T 

00165 Ro. Ju.  Ma *****660Q 

00224 Ca. To.  Gl. *****371C 

00244 Ba. Lo.  Ma. de la Sa.  *****932L 

00269 Ro. Pu.  Ma. As.  *****309K 

00359 Po. Ma.  Jo.  *****124V 

00363 Pa. Vi.  Va.  *****024V 



 
 

 
  

00379 Ca. Cu.  An.  *****551G 

00007 Ar. Ba.  Ta.  *****304Y 

00068 Pa. Co.  Ed.  *****183G 

00069 Pa. He.  La.  *****043G 

10101 Pl. Au.  La.  *****241J 

10204 de Bo. Ju.  El.  *****688Y 

10229 Mo. Es.  Es.  *****413N 

10257 Su. Ru. de la He.  Ju.  *****229F 

10259 Es. Co.  Jo.  *****821R 

10260 Jo. Pr.  Ge.  *****177W 

10261 Ra. Ro.  Cl.  *****791T 

10309 Sa. Me.  Fr.  *****011F 



 
 

 
  

ASPIRANTS ADMESOS QUE HAURÀN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ o portar el 

certificat del nivell requerit a les bases : 

RE Cognoms Nom DNI 

00005 Pu. Co.  Se.  *****640G 

10168 Be. Be.  Ev. Ma.  *****648N 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

 

RE Cognoms Nom DNI Motiu 

00340 Ba. Pe.  Ad.  *****550K 
Manca acceptació de les bases i 

currículum vitae.  

00344 Pe. Pu.  El.  *****149Y 
Manca acceptació de les bases i 

declaració responsable. 

10184 Bi. Sa.  Mi.  *****031Y Manca  acceptació de les bases.  

10267 Ma. Pr.  Is *****839J 
Manca acceptació de les bases i 

declaració responsable. 

 

Tercer.- Convocar els membres del tribunal el proper dia 1 d’abril de 2019 a les 9:00 

hores, a l’edifici de l’Ajuntament (Carrer d’Avall, 31 – Anglès), per constituir el 

tribunal.  

 

Quart. – Convocar els/les aspirants admesos el proper dia 1 d’abril de 2019 a les 

10:00 hores, a l’Institut Rafael Campalans (Pl. Mare de deu del Remei, 1 – Anglès), 

per a la celebració de les proves que componen el procés selectiu.  

 

Cinquè. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la present resolució a l’E-tauler i a la 

web de la Corporació www.angles.cat.  

 

Sisè. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors. 

 

 

 

7.3.- APROVACIÓ CERTIFICACIO 2 OBRES FABRIQUES ARRU 

 

Títol: APROVACIÓ CERTIFICACIO 2 OBRES FABRIQUES ARRU 

 



 
 

 
  

Text: 

Antecedents 

1. Vist l'expedient de contractació  de les obres de  favor de la mercantil PERE BOADA 

COMAS,SL,  amb NIF B17320268, la qual va resultar l’adjudicatària de les obres per 

un import total de 423.500,00€ ( 350.000,00 + 73.500,00 d’IVA)  

2. Vista la certificació d'obra núm. 2 presentada per la mercantil  PERE BOADA 

COMAS, SL  en data 15 de març de 2019 i RE E2019010902 per un import de 

133.870,23€  corresponent a les obres realitzades durant el mes de gener de 2019.  

S'adjunta la factura núm. 2191009 de data 18.03.20198 del mateix import, i amb la 

conformitat de la direcció facultativa al pagament de la certificació, de data 31 de 

gener de 2019. 

4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 20 de març 

de 2019, relatiu a la certificació d’obra núm. 2 presentada per la mercantil  PERE 

BOADA COMAS, SL  

Fonaments de dret 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, el qual es transposa 

l’ordenament jurídic espanyol a  les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

 Atès que l’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern, 

d’acord amb allò que estableix la disposició 2a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de Contractes del sector públic  i el decret de 19 de juny de 2015 que es va donar 

compte al plenari de data 23 de juny de 2015.  

Resolució 

Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern local per unanimitat dels 

assistents,  adopten el següent acord: 

 

PRIMER.-  Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 31 de gener de 2019,  per un 

import de 133.870,23€ corresponent a les despeses efectuades durant el mes 

d’octubre pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer l'obligació de la 

despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent del 

pressupost ordinari vigent. 



 
 

 
  

SEGON.- Donar compte de l’aprovació de la 2a certificació de rehabilitació dels 

edificis del carrer Fàbriques, 5-19 i 8-18,en el proper Ple municipal. 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades, al 

departament d'intervenció i al departament de  subvencions, pel seu coneixement i 

efectes. 

 

 

 

L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i 

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

president/a amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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