
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 8 D’ABRIL DE 2019 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000006  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 8 d’abril de 2019 

Hora d’inici:  19:00 h 

Hora de fi: 19:20 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Astrid Desset Desset, Alcaldessa 

Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde 

Jordi Pibernat Casas, 2n 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 7 de 2 d’abril 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.- NOMENAMENT TAG A1 

 



 
 
 
Títol: 

NOMENAMENT TAG A1 

 

Text: 

Identificació expedient  

 

Nomenament com a funcionari interí un tècnic d’administració general, subgrup 

A1 

 

Antecedents 

 

Havent rebut l'acta del tribunal signada a data 2 d’abril de 2019, de les proves 

realitzades aquesta mateixa data amb la proposta de constitució de la borsa de 

funcionari/a interí/na de tècnic/a d’administració general, subgrup A1.   

Vist el Decret d’Alcaldia Número 314 de 3 d’abril de 2019 pel que s’aprova la 

borsa de tècnics d’administració general, subgrup A1.  

 

Vist que el Sr. J. E. C., ha quedat en primer a la borsa anteriorment esmentada.  

 

La Junta de Govern Local adopta el següent acord:   

Primer. – Nomenar al Sr. J. E.C., amb DNI **5458***, com a funcionari interí, per 

ocupar el lloc de tècnic d’administració general, supgrup A1, fins a la cobertura 

definitiva de la plaça. 

 

Segon. – Notificar el present acord a la funcionària interina nomenada, 

comunicant-li que haurà de prendre possessió el dimarts 9 d’abril de 2019, data 

en que es donarà d’alta a la Seguretat Social. 

Tercer. – Notificar a l’Assessoria Pagès perquè dugui a terme els tràmits 

pertinents.   

Quart. – Comunicar al seu superior immediat el següent acord i requerir-li que una 

setmana abans de la finalització dels 6 mesos de prova (2 d’octubre de 2019), 

emeti un informe informant de la superació o no de dit període.  Comunicar també 

el següent acord als representats legals dels treballadors, al departament 

d’intervenció i al departament d’informàtica. 

Cinquè. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la present Resolució al DOGC, al 

BOP,  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de la Corporació 

www.angles.cat. 

 

 

6.2.- Nomenament tècnic de gestió A2 

 



 
 
 
Títol: 

Nomenament tècnic de gestió A2 

 

Text: 

Identificació expedient  

 

Nomenament com a funcionari interí un tècnic de gestió d’administració general, 

subgrup A2 

 

Antecedents 

 

Havent rebut l'acta del tribunal signada a data 2 d’abril de 2019, de les proves 

realitzades a dia 1 d’abril de 2019, amb la proposta de constitució de la borsa de 

funcionari/a interí/na de tècnic/a de gestió d’administració general, subgrup A2.   

Vist el Decret d’Alcaldia Número 313 de 3 d’abril de 2019 pel que s’aprova la 

borsa de tècnics de gestió d’administració general, subgrup A2.  

 

Vist que la Sra. N. R. A. S., ha quedat en primera posició a la borsa anteriorment 

esmentada.  

 

La Junta de Govern Local adopta el següent acord:   

Primer. – Nomenar a la Sra. N. R. A.o S., amb DNI **9596***, com a funcionària 

interina, per ocupar el lloc de tècnic de gestió d’administració general, supgrup A2, 

fins a la cobertura definitiva de la plaça. 

 

Segon. – Notificar el present acord a la funcionària interina nomenada, 

comunicant-li que haurà de prendre possessió el dimarts 9 d’abril de 2019, data 

en que es donarà d’alta a la Seguretat Social. 

Tercer. – Notificar a l’Assessoria Pagès perquè dugui a terme els tràmits 

pertinents.   

Quart. – Comunicar al seu superior immediat el següent acord i requerir-li que una 

setmana abans de la finalització dels 6 mesos de prova (2 d’octubre de 2019), 

emeti un informe informant de la superació o no de l’esmentat període. 

Comunicar també el següent acord als representats legals dels treballadors, al 

departament d’intervenció i al departament d’informàtica. 

Cinquè. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la present Resolució al DOGC i al 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 



 
 
 
- 

 

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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