
 
 

 

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

20 DE MAIG DE 2021 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000010  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 20 de maig de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 19:18 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 

Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde 

Rosa Torns Vila, 2na Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot: 

  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència: 

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència: 

- 

  

ORDRE DE DIA 

 

1.0.- Aprovació, de l'acta número 9 de 6 de maig de 2021. 

2.0.- Assumptes urgents. 

2.1.- Aprovació inicial del Projecte d'ampliació del cementiri amb tombes 

2.2.- Rectificació error material en l'acord de modificació de contracte 

2.3.- Rectificació error aritmètic en l'acord de concessió de la llicència ascensor CEIP 

Pompeu Fabra 

2.4.- Aprovació inicial del projecte de reparació de les cobertes de la nau 3 Burés 

2.5.- Rectificació error aritmètic en l’acord d'adjudicació del contracte projecte reforma 

naus Burés 

2.6.- Aprovar la primera certificació de l'obra de substitució dels tancaments de la nau 

tallers 

2.7.- Prorroga forçosa contracte de jardineria 

2.8.- Criteris generals Promoció interna 



 
 

 

 

2.9.- Aprovació dels criteris generals ofertes publiques d'ocupació 

2.10.- Validació torn reservat 

2.11.- Renovació assegurances amb la corredoria Ferre & Ojeda 

2.12.- Requeriment de documentació per la subvencions del casal d'estiu 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- Aprovació, de l'acta número 9 de 6 de maig de 2021. 

 

Un cop llegida l’acta número 8 de 9 de 6 de maig de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 

 

2.0.- Assumptes urgents. 

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urgents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.1.- Aprovació inicial del Projecte d'ampliació del cementiri amb tombes 

X2021000811 

 

Assumpte 

 

Aprovació inicial del projecte executiu per a la construcció de tombes i adequació de 

l’entorn cementiri municipal d’Anglès 

 

Antecedents 

 

1.- En data 05/05/2021 i E2021002785 s’ha presentat el Projecte bàsic i executiu 

“Construcció de tombes i adequació d’una zona per a tombes al Cementiri”, 

d’iniciativa municipal, redactat per l’arquitecte tècnic Javier Lamata del Valle, i amb un 

pressupost d’execució per contracte de 72.671,95€ IVA inclòs. 

 

El Projecte proposa la construcció d’unitats soterrades d’enterrament per a 45 cossos, 

distribuïts en tres unitats d’enterrament en agrupacions de 5 tombes per a 3 cossos 

cadascuna, i contempla l’execució dels treballs en 3 fases: 

 

1a fase: Adequació de l’entorn i construcció d’una unitat de 5 tombes per a 3 

cossos cadascuna. El pressupost d’execució material puja la quantitat de 

21.336,70€. El pressupost d’execució per contracte que inclou la part 

proporcional de despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i l’IVA vigent 

(21%) d’aquesta fase s’estima en 30.722,71€. 

 



 
 

 

2a fase: Construcció d’una unitat de 5 tombes per a 3 cossos cadascuna. El 

pressupost d’execució material puja la quantitat de 14.566,73€. El pressupost 

d’execució per contracte que inclou la part proporcional de despeses generals 

(13%), benefici industrial (6%) i l’IVA vigent (21%) d’aquesta fase s’estima en 

20.974,62€. 

 

3a fase: Construcció d’una unitat de 5 tombes per a 3 cossos cadascuna El 

pressupost d’execució material puja la quantitat de 14.566,73. El pressupost 

d’execució per contracte que inclou la part proporcional de despeses generals 

(13%), benefici industrial (6%) i l’IVA vigent (21%) d’aquesta fase s’estima en 

20.974,62€. 

 

3.- Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en sentit favorable al contingut del 

projecte. 

 

4.- Vist l’informe jurídic i de tramitació emès per la Tècnica d’Administració General de 

de data 19 de maig de 2021, en el que formula proposta de resolució.  

 

Fonaments de Dret 

 

El Projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

 

El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 233 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i articles 

125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

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

d’acord amb l’establert a l’article 38 ROAS i al 53.1.p) TRLMRLC com a òrgan de 

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i segons el Decret de 

delegacions de data 25 de juny de 2019. 

 

Resolució 

 

Per tot l’exposat els membres de la Junta de Govern Local adopten el present  

 

ACORD 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte executiu denominat “Construcció de 

tombes i adequació d’una zona per a tombes al Cementiri”, d’iniciativa municipal, 

redactat per l’arquitecte tècnic Javier Lamata del Valle, i amb un pressupost 

d’execució per contracte de 72.671,95€ IVA inclòs. 

 

SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de 30 

dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC, en el 

diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (www.angles.cat). 



 
 

 

 

TERCER.- SOL·LICITAR informe vinculant a les administracions afectades per llurs 

competències sectorials, i concretament al Departament de Sanitat i Seguretat Social 

d’acord amb l’article 43.3 Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de policia sanitària mortuòria. 

 

QUART.- COMUNICAR el present acord a la regidoria d’obres i serveis. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.2.- Rectificació error material en l'acord de modificació de contracte 

X2020000282 

 

Assumpte 

 

Rectificació d’un error material de l’acord de Junta de Govern Local de 6 de maig de 

2021 relatiu a la Modificació del contracte d’obres de reforma de l’habitatge situat al 

carrer Fàbriques 11, per destinar a polítiques d’habitatge social.  

 

Antecedents 

 

1.- Per acord de Junta de Govern Local de data  6 de maig de 2021 es va acordar el 

següent:  

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres previstes en el PROJECTE DE 

REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE C/ FÀBRIQUES 11, BAIXOS 2ª (ANGLÈS), 

segons document tèncic presentat en data 25/03/2021 i RE2021002112 per part 

del despatx ÀMBIT ARQUITECTES, amb un pressupost per contracte de 15.587,92€ 

IVA inclòs; així mateix es modifica el termini d’execució del contracte que s’amplia 4 

setmanes. 

 

SEGON.- Els preus inclosos en el projecte modificat passen a formar part dels preus 

del contracte, amb el detall de la proposta gràfica i d’imports que s’annexa a 

l’expedient. 

 

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

d’adjudicació del contracte del 31,45%. 

 

QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1522 63200 

“acondicionament pisos municipals” del pressupost municipal vigent, per import de 

15.587,92€, IVA inclòs. 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al contractista perquè en el termini màxim de 15 

dies ampliï la garantia definitiva al nou import del contracte (12.882,57 x 5% = 

644,12€), per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat tal com 

preveu l’art. 109.3 LCSP, i formalitzi la modificació contractual, amb indicació dels 

recursos corresponents. 

 



 
 

 

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

previst als articles  207 i 63 de la LCSP 2017. 

 

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

Tresoreria municipal pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

2.- S’ha detectat que el punt CINQUÈ de la resolució conté un error material en tant 

que el present contracte, tramitat pel procediment súper simplificat de l’article 159.6 

de la Llei de Contractes del sector públic, no tenia garantia i que, per tant, no 

procedeix exigir-ne la seva ampliació. 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 

rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 

errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

 

La competència, en qualitat d’òrgan de contractació, per a l’adopció del present acord 

és de l’Alcaldia en aplicació de la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017 de 

contractes del sector públic, la qual l’ha delegat a la Junta de Govern Local (Decret de 

delegació de competències d’Alcaldia a la Junta de Govern Local de data 25 de juny 

de 2019).  

 

Resolució 

 

Per tot l’exposat, els membres de la Junta de Govern local adopten del present  

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Esmenar l’error material detectat en l’acord de Junta de Govern Local de 

data 6 de maig de 2021, consistent en el punt CINQUÈ de la part resolutiva en el 

sentit que: 

 

Allà on diu: 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al contractista perquè en el termini màxim 

de 15 dies ampliï la garantia definitiva al nou import del contracte (12.882,57 

x 5% = 644,12€), per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu 

modificat tal com preveu l’art. 109.3 LCSP, i formalitzi la modificació 

contractual, amb indicació dels recursos corresponents. 

 

Ha de dir: 

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al contractista perquè formalitzi la 

modificació contractual, amb indicació dels recursos corresponents. 

 

SEGON.- Notificar el present acord al contractista i publicar-lo al perfil del contractant. 

 



 
 

 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals pel 

seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.3.- Rectificació error aritmètic en l'acord de concessió de la llicència ascensor CEIP 

Pompeu Fabra X2021000478 

 

Identificació de l’expedient 
Llicència urbanística per instal·lació d’un ascensor al CEIP Pompeu Fabra – Rectificació 

liquidació. 

 

Interessat: Departament d’ensenyament de Girona – GENERALITAT DE CATALUNYA 

(S0811001G) 
 

Antecedents 

 
1.- Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2021, pel qual s’atorga al 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dels serveis territorials a Girona, llicència 

urbanística per a la instal·lació d’un ascensor al CEIP Pompeu Fabra d’Anglès, i en el que 

s’aprova la liquidació següent, corresponent a la taxa de tramitació i l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres:  

 

Taxa de tramitació (Pressupost entre 35.000 i 50.000€) 302,80 € 

ICIO (3.75 pressupost d’execució) 1.368,95 € 

Bonificació 95% ICIO punt k) de l’ordenança  -1.300,50 € 

TOTAL 371,25 € 

 

 

2.- Vist que s’ha detectat un errada en l’import de la base imposable, atès que s’ha calculat 

l’ICIO sobre el PEC (Pressupost d’execució per Contracte) 36.505,47€, del pressupost  inclòs 

en del projecte presentat,  en comptes d’ agafar l’import del PEM (Pressupost d’execució 

material) 30.676,87€,  tal i com estableix la normativa vigent. 

 

Fonaments de dret 

 

I. L’Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

II. Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres  (BOP 25 de 6 de febrer de 2020) 

 

III. Article 102 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local 

 

IV.-  L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és la Junta de Govern 

Local, per delegació de l'Alcaldia segons el Decret de 19 de juny de 2015, i 

d'acord amb les atribucions que li confereix l'art.53.1.r del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

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



 
 

 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Per tot l’exposat els membres de la Junta de Govern Local adopten el present  

ACORD:   

 

PRIMER.- Rectificar d’ofici l’errada detectada i deixar sense efectes la liquidació aprovada per 

la Junta de Govern Local en sessió de 6 de maig de 2021, quan es va concedir la llicència 

urbanística per a la instal·lació d’un ascensor al CEIP Pompeu Fabra. Notificada a l’interessat, 

mitjançant tramesa genèrica amb registre d’entrada 9056/47814/2021 de data 11.05.2021 

i al Consell comarcal de la Selva en data 11.05.2021 mitjançant tramesa amb registre 

d’entrada TE000-2021-9760 

 

SEGON.-  Aprovar la liquidació següent, que substitueix l’anterior, i que el servei de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva li enviarà en els propers dies indicant-li la forma i 

termini d’ingrés. ( Acord Ple 05/02/2019 del Consell Comarcal de la Selva, d’acceptació de la 

delegació de l’Ajuntament d’Anglès de la Gestió tributària i recaptatòria de taxes, impostos i 

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

 

ICIO (3.75% del PEM 30.676.87) 1.150,38 

 

€ 

Bonificació 95% ICIO punt k) de l’ordenança --1.092,86 € 

Taxa de tramitació (Pressupost entre 35.000 i 50.000€) 302,80 € 

TOTAL 360,39 € 

 

TERCER.- Notificar la present resolució als interessats.. 

 

QUART.- Comunicar aquesta resolució al servei de Gestió tributària del Consell Comarcal de la 

Selva perquè procedeixi a la seva liquidació. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.4.- Aprovació inicial del projecte de reparació de les cobertes de la nau 3 Burés 

X2021000795 

 

Identificació de l’expedient 

 

Aprovació inicial del “PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ DE LES TEULADES DE LA 

NAU BURÉS nº 3“ 

 

Antecedents 

 
1.- En data 25/03/2021 i E2021002107 s’ha presentat el “PROJECTE D’OBRES DE 

REPARACIÓ DE LES TEULADES DE LA NAU BURÉS nº 3“, redactat per l’arquitecte Sr. Àngel M. 

Pomar Marín de data març de 2021, amb un pressupost d’execució per contracte de DOS-

CENTS CINQUANTA-SET MIL TRRES-CENTS NORANTA-CINC euros SEIXANTA-SIS cèntims 

(257.395’66 €), més 54.053’09 € en concepte d’IVA , fent un total de TRES-CENTS ONZE MIL 

QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT euros SETANTA-CINC cèntims (311.448’75 €).  



 
 

 

2.- El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal per a la seva 

tramitació en data 17 de maig de 2021, amb un seguit de consideracions a incloure abans de 

l’aprovació definitiva del projecte: 

“... SETÈ.- Examinat el projecte presentat i la documentació que l’integra, s’ajusta al que 

estableix l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -

LCSP-, i articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques –RGCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

No obstant això, el projecte contempla una única fase d’obra, en la que es defineix i valora 

una solució constructiva de caràcter provisional que permet assolir les prescripcions 

tècniques exigibles amb un major ajust del seu pressupost. En el mateix s’indica la solució 

definitiva a adoptar en una segona etapa, que haurà d’incorporar la teula com a material 

d’acabat de tota la coberta, sense que aquestes partides quedin incloses ni valorades 

econòmicament per una execució completa i definitiva.  

A. A fi efecte d’aprovar un únic document tècnic executiu, evitant el fraccionament en 

l’objecte del contracte que comprengui la totalitat de les obres previstes, provisionals i 

definitives, i permeti una planificació de la despesa futura per part de l’Ajuntament, caldrà 

que el projecte incorpori la totalitat de les obres necessàries i previstes per reformar 

definitivament la coberta, definint-les i valorant-les de forma diferenciada i separada a les 

provisionals.  

De conformitat amb les condicions de contracte, es presentarà 1 joc complert del projecte 

bàsic i executiu, en paper amb un dossier enquadernat en A3, així com tota la documentació 

en suport informàtic, CD o DVD, degudament classificada i amb tota la informació que s’hagi 

generat per a la redacció del projecte, utilitzant qualsevol de les eines informàtiques 

(AUTOCAD, WORD , EXCEL, etc.). El pressupost s’haurà de lliurar en format TCQ.  

B. També es detecten alguns errors que caldrà corregir del projecte i que s’enumeren a 

continuació:  

- Corregir la paraula “cuina” de la sortida de fums (pàg. 35)  

- Unificar el percentatge definit de teules a recuperar, al 50%, de manera que no existeixin 

contradiccions entre els documents del projecte.  

- Corregir errors d’indexat. 

En conclusió, s’informa FAVORABLEMENT el projecte tècnic per la seva deguda aprovació 

inicial, considerant que caldrà incorporar les esmenes dels punts A. i B abans de la definitiva, 

no impedint prosseguir amb la tramitació de l’expedient per sotmetre’l als informes sectorials 

preceptius. ... “ 

3.- Aquesta obra es troba compresa dintre de les actuacions finançades pel PUOSC 2020-

2024 per l’anualitat 2021 (X2019001645 - SUBV_PUOSC 2020-2024) i s’ha d’executar 

abans del 30 de juny de 2022. 

4.- Vist l’informe jurídic emès en data 17 de maig de 2021. 

Fonaments de Dret 

 

El Projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

 

El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 233 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i articles 

125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

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

d’acord amb l’establert a l’article 38 ROAS i al 53.1.p) TRLMRLC com a òrgan de 



 
 

 

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Resolució 

 

Per tot l’exposat, els membres de la Junta de Govern Local adopten el present  

 

ACORD 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte executiu denominat “PROJECTE D’OBRES 

DE REPARACIÓ DE LES TEULADES DE LA NAU BURÉS nº 3“, redactat per l’arquitecte 

Àngel M. Pomar Marín, de data març de 2021, amb un pressupost d’execució per 

contracte de 311.448’75 €, IVA inclòs. 

 

SEGON.- SOTMETRE el projecte a informació pública per un període de 30 dies, a 

comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC, en el diari el 

Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (www.angles.cat). 

 

TERCER.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial del Patrimoni cultural de Girona 

l’emissió l’informe preceptiu previst a l’article 303 del POUM d’Anglès, en tractar-se 

d’obres que afecten un bé catalogat.  

 

QUART.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva del projecte a la introducció de les 

esmenes següents, indicades en l’informe tècnic municipal de 17 de maig de 2021: 

 

A.  A fi efecte d’aprovar un únic document tècnic executiu, evitant el 

fraccionament en l’objecte del contracte que comprengui la totalitat de les 

obres previstes, provisionals i definitives, i permeti una planificació de la 

despesa futura per part de l’Ajuntament, caldrà que el projecte incorpori la 

totalitat de les obres necessàries i previstes per reformar definitivament la 

coberta, definint-les i valorant-les de forma diferenciada i separada a les 

provisionals.  

 

De conformitat amb les condicions de contracte, es presentarà 1 joc complert 

del projecte bàsic i executiu, en paper amb un dossier enquadernat en A3, així 

com tota la documentació en suport informàtic, CD o DVD, degudament 

classificada i amb tota la informació que s’hagi generat per a la redacció del 

projecte, utilitzant qualsevol de les eines informàtiques (AUTOCAD, WORD , 

EXCEL, etc.). El pressupost s’haurà de lliurar en format TCQ.  

 

B. També es detecten alguns errors que caldrà corregir del projecte i que 

s’enumeren a continuació:  

 

- Corregir la paraula “cuina” de la sortida de fums (pàg. 35)  

- Unificar el percentatge definit de teules a recuperar, al 50%, de manera que 

no existeixin contradiccions entre els documents del projecte.  

- Corregir errors d’indexat. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

2.5.- Rectificació error aritmètic en l'acrod d'adjudicació del contracte projecte 

reforma naus Burés X2020000090 

 

Identificació de l’expedient 

Contracte menor de serveis per la redacció del projecte de reforma de la coberta de la Nau 3 

de la Burés – rectificació error aritmètic detectat en el preu total del contracte de l’acord de la 

Junta de Govern Local de 18 de juny de 2020 

Antecedents 

1.- En data 18/06/2020 la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació del contracte de 

redacció del projecte de reforma de la coberta de la Nau 3 de la Burés a favor d’Angel Manuel 

Pomar Martín. Es transcriuen a continuació els punts SEGON i TERCER de l’acord referenciat: 

“SEGON. Contractar a Àngel Manuel Pomar Martín amb NIF 40289928T la prestació 

descrita en el punt anterior per un import de 12.363€, (10.300€ + (21 % IVA) 

2.163,00€)). 

(…) 

TERCER. Autoritzar la despesa 12.363€, (10.300€ + (21 % IVA) 2.163,00€)) amb 

destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 933 63900 

Conservació patrimoni municipal del Pressupost Municipal en vigor.” 

 

2.- S’ha detectat l’existència d’un error aritmètic, en els punts SEGON i TERCER, corresponent 

a la suma de l’import total del contracte. Comprovat que el sumatori dels honoraris 

(10.300,00€) i l’IVA (2.163,00€) és 12.463,00€ i no 12.363€. 

3.- Vist que l’Autorització i Disposició de la despesa (AD) es va fer per u import  erroni segons 

l’acord  de la Junta, 12.363,00€, i no per l’import del crèdit retingut (RC) prèviament 

12.463,00€. 

Fonaments de Dret 

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques  

“Les Administracions Públiques podran així mateix, rectificar en qualsevol moment, 

d’ofici o a instància dels interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 

els seus actes” 

L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local de conformitat 

amb el Decret d’Alcaldia núm. 612 de data 25de juny de 2019, del qual es va donar compte 

al ple de la corporació en data 27 de juny de 2019, i en virtut d'allò disposat a la Disposició 

Addicional 2ª de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

Proposta d’acord 

Per tot l’exposat proposo als membres de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció del següent 

ACORD: 

PRIMER.- Esmenar l’error aritmètic detectat en l’acord de la Junta de Govern Local de 

18.06.2020, referent al sumatori de l’import total del contracte de redacció del projecte de 

reforma de la coberta de la Nau 3 de la Burés. 

 

Punt SEGON de la Resolució 

ON DIU: 

SEGON. Contractar a Àngel Manuel Pomar Martín amb NIF 40289928T  la prestació 

descrita en el punt anterior per un import de 12.363€, (10.300€ + (21 % IVA) 

2.163,00€)) 



 
 

 

HA DE DIR: 

SEGON. Contractar a Àngel Manuel Pomar Martín amb NIF 40289928T  la prestació 

descrita en el punt anterior per un import de 12.463€, (10.300€ + (21 % IVA) 

2.163,00€)) 

 

I en el punt TERCER de la Resolució 

ON DIU: 

TERCER. Autoritzar la despesa 12.363€, (10.300€ + (21 % IVA) 2.163,00€)) amb 

destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 933 63900 

Conservació patrimoni municipal del Pressupost Municipal en vigor 

HA DE DIR: 

TERCER. Autoritzar la despesa 12.463€, (10.300€ + (21 % IVA) 2.163,00€)) amb 

destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 933 63900 

Conservació patrimoni municipal del Pressupost Municipal en vigor 

SEGON.- Notificar el present acord al contractista. 

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció als efectes oportuns. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.6.- Aprovar la primera certificació de l'obra de substitució dels tancaments de la 

nau tallers X2019000647 

 

Identificació de l’expedient 
 

Execució d’obres de substitució dels tancament de la nau Tallers de la Burés – Aprovació de la 

primera certificació d’obra. 

 

Antecedents 

 
1.- En data 20 d’agost de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de 

les “OBRES DE SUSTITUCIÓ DE LES OBERTURES DE LA NAU TALLERS DE L’ANTIGA FÀBRICA 

BURÉS (FASE IV)” a l’empresa EXPERT LINE, SL  amb NIF B17036476, per un import de 

48.340,00€ més la quantitat de 10.151,40€ en concepte d’IVA, sumant un import total de 

58.491,40€ 

 

2.- En data 25 d’agost de 2020 es va formalitzar el contracte  entre l’Ajuntament d’Anglès i el 

contractista EXPERT LINE, SL. 

 

3.- En data 19 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local, va acordar l’aprovació de la 

modificació del contracte, motivada per la definició del detall de la fusteria i el pressupost de 

les variants que s’observen en els plànols, i que afecten a un total de 23 finestres i justificada 

per la direcció de l’obra. La modificació suposo un increment del contracte de 5.773,77€ IVA 

inclòs. 

 

4.- En data 20.05.2021 l’arquitecta municipal en qualitat de  directora de l’obra, emet la 

primera certificació per un import de 51.386,15€. La certificació la subscriu també el 

contractista. 

 

5.- En data 20.05.2021 l’arquitecta municipal, emet un informe en el que informa 

favorablement, la primera certificació  d’obra. 



 
 

 

 

6.- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient, emès en data 20.05.2021 

 

Fonaments de Dret 
 

Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 - , i de conformitat amb allò previst a la Disposició 

Addicional Segona de la LCSP 2017, l’òrgan per aprovar les certificacions com a òrgan de 

contractació és la Junta de Govern Local. 

 

Proposta d’acord 
 

Per tot l’exposat anteriorment, proposo als membres de la Junta de Govern Local l’adopció del 

següent ACORD: 

 

PRIMER.-  Aprovar la certificació núm. 1 de les OBRES DE SUSTITUCIÓ DE LES OBERTURES DE 

LA NAU TALLERS DE L’ANTIGA FÀBRICA BURÉS (FASE IV), de data 15.04.2021 i subscrita per 

la direcció de l’obra i el contractista amb un import total de 51.386,15€ IVA inclòs. 

 

SEGON.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció de les obres. 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Intervenció, als efectes 

oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.7.- Prorroga forçosa contracte de jardineria X2020000666 

 

Identificació de l’expedient 

Contractació dels serveis de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, 

parcs i jardins d’Anglès. 

Antecedents 

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 de febrer de 2018, va aprovar 

l’expedient de contractació dels serveis de jardineria, neteja i manteniment de les 

zones verdes, parcs i jardins d’Anglès, aprovant a l’efecte els plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, amb un 

pressupost anual de licitació de 61.983,47 €, IVA exclòs. 

Segon.- L’adjudicació del referit contracte es va acordar mitjançant acord de la Junta 

de Govern Local, en la sessió celebrada el 07 de juny de 2018. 

Tercer.- El contracte es va formalitzar amb la FUNDACIÓ MAS XIRGU en data 15 de 

juny de 2018, amb inici de la prestació dels serveis en data 01 de juliol de 2018 i una 

vigència de 2 anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any. 

Quart.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Àrea de Secretaria, en data 13 de 

maig de 2021, en el que s’estableixen les següents consideracions jurídiques: 



 
 

 

“Actualment, l’Ajuntament d’Anglès té licitat els serveis de jardineria, neteja i 

manteniment de les zones verdes, parcs i jardins d’Anglès a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, 

amb contracte vigent fins el 01 de juliol de 2021. 

La nova licitació dels serveis de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, 

parcs i jardins d’Anglès està prevista al Pla Anual de Contractació per al segon 

trimestre de 2021. Donada la situació actual de crisi sanitària generada per la Covid 

19, es preveu que hi pugui haver un retràs en la planificació de les contractacions 

previstes per a l’exercici 2021. 

Donada la necessitat que té l’Ajuntament d’Anglès de cobrir els serveis bàsics de 

jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins en el municipi, 

especialment en la situació de crisi sanitària generada per la Covid 19, i a la dificultat 

que es pugui licitar aquest servei en el moment en què finalitzi la vigència del present 

contracte, es considera avaluar les següents qüestions: 

 

I. Règim jurídic del contracte vigent. Disposa la Disposició Transitòria primera de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 

endavant, la LCSP), que “els expedients de contractació iniciats abans de 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. A 

aquests efectes, s’entén que els expedients de contractació s’han iniciat si 

s’ha publicat la convocatòria corresponent del procediment d’adjudicació del 

contracte”. 

 

Així mateix, disposa la Disposició Final 16a de la LCSP que “aquesta llei entra 

en vigor quatre mesos després de la seva publicació al Butlletíu Oficial de 

l’Estat”, essent per tant l’entrada en vigor de la mateixa el 09 de març de 

2018. 

 

Per altra banda, el propi Plec de Clàusules Administratives Particulars (en 

endavant, el PCAP) disposa a la clàusula 1.4 que “El règim jurídic del contracte 

ve determinat per l’article 208 del TRLCSP. Aquest contracte, d’acord amb 

l’article 19.2 del TRLCSP, té caràcter administratiu i la seva preparació, 

adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establert en aquest Plec i el plec 

de prescripcions tècniques. En allò no previst serà d’aplicació: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic(TRLCSP) […]” 

 

 

Donat que l’anunci de publicació de la licitació de referència es va produir en 

data 06 de març de 2018 i d’acord amb el propi PCAP, cal entendre que la 

norma que regula el present contracte és el 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 (en endavant, la TRLCSP). 

 

 

II. Pròrroga ordinària. D’acord amb l’apartat B del Quadre de característiques del 

PCAP, el present contracte té una duració de 2 anys amb possibilitat d’una 

pròrroga anual, essent la durada màxima del contracte de 3 anys. 

 



 
 

 

Donat que el pròxim 01 de juliol de 2021 s’hauran complert els 3 anys de 

vigència del contracte, no és possible aprovar una nova pròrroga ordinària del 

mateix. 

 

III. Pròrroga forçosa. D’acord amb l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 

17 de març, de mesures urgents extraordinaris per fer front a l’impacte 

econòmic i social del COVID-19, “en aquells contractes públics de serveis i de 

subministraments de prestació successiva, quan al venciment d'un contracte 

no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la 

prestació a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació 

derivada del que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 

qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, i no pogués formalitzar-se el corresponent nou 

contracte, podrà aplicar-se el que es preveu en l'últim paràgraf de l'article 29.4 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb 

independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient”. 

 

El propi article 29.4 de la LCSP estableix la possibilitat de prorrogar un 

contracte fins que comenci l’execució del nou contracte i, en tot cas, per un 

període màxim de 9 mesos, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte 

s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data 

de finalització del contracte originari, sempre i quan al venciment del contracte 

originari no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat 

de la prestació. 

 

En aquesta situació, cal valorar els següents dos punts: 

a. La vigència del Reial Decret-llei 8/2020. 

b. La seva aplicació en el present contracte. 

En relació a la seva vigència, la Disposició Final 10a del Reial Decret-llei 

disposa que “amb caràcter general, les mesures previstes en el present reial 

decret llei mantindran la seva vigència fins a un mes després de la fi de la 

vigència de la declaració de l'estat d'alarma”. 

La fi de la vigència de l’estat d’alarma s’ha produït el passat 09 de maig de 

2021, data en la que va entrar en vigor el Reial decret llei 8/2021, de 4 de 

maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i 

jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat 

d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es 

declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel 

SARS-CoV-2. 

En relació a la seva aplicació al present contracte, cal tenir en compte la 

Consulta realitzada per l’Advocacia General de l’Estat, relativa a la 

interpretació i aplicació de l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de 

març, de data 01 d’abril de 2020, en la que es va dictaminar que aquest 

precepte podrà aplicar-se a tots els contractes del sector públic que es trobin 

vigents, inclosos els adjudicats sota la vigència del TRLCSP, trobant la seva 

justificació en el següent argument: 

“Aquesta suspensió automàtica dels procediments de contractació en curs, 

derivada de la declaració de l'estat d'alarma, pot comprometre la continuïtat de 



 
 

 

la prestació de nombrosos serveis o subministraments. D'aquí ve que l'article 

34.1 del Reial decret llei 8/2020, en el seu penúltim paràgraf, disposi que en 

els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació 

successiva, quan al seu venciment no s'hagués formalitzat el nou contracte 

que garanteixi la continuïtat de la prestació a conseqüència de la paralització 

dels procediments de contractació prevista en el Reial decret 463/2020, i no 

pogués formalitzar-se el nou contracte, podrà aplicar-se el que es preveu en 

l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, i això amb independència de la 

data de publicació de la licitació del nou expedient. Es flexibilitza, com s'ha 

indicat, el règim substantiu de l'article 29.4 de la LCSP, en atenció a les 

circumstàncies excepcionals derivades de l'estat d'alarma. Atès que es tracta 

d'una norma excepcional, dictada per a fer front a una situació que també ho 

és, i tenint en compte que els perjudicis que es pretenen evitar són 

independents de la data d'adjudicació dels contractes vigents i de la concreta 

normativa per la qual aquests es regeixin (TRLCSP o LCSP), ha d'entendre's 

que l'article 29.4, en els termes previstos en el penúltim paràgraf de l'article 

34.1 del Reial decret llei 8/2020, resulta aplicable a tots els contractes de 

serveis o subministraments de prestació successiva que es trobin en vigor en 

la data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, inclosos els que 

s'adjudiquessin sota la vigència del TRLCSP.” 

 

Per tant, s’entén que és aplicable i s’informa favorablement la pròrroga forçosa 

establerta a l’article 29.4 de la LCSP, emparada en l’article 34.1 del Reial Decret-llei 

8/2020, sempre i quan l’aprovació de la mateixa es produeixi durant la vigència de la 

mencionada normativa”. 

Cinquè.- Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Àrea d’Intervenció. 

Fonaments de dret 

- 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. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

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

- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaris per 

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent: 

 

ACORD: 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte dels serveis de jardineria, neteja i 

manteniment de les zones verdes, parcs i jardins d’Anglès, fins a que es formalitzi la 

nova contractació d’aquests serveis; o, en tot cas, fins a un màxim de 9 mesos a 

comptar des de la finalització de la vigència del present contracte. 

Segon.- Notificar a la FUNDACIÓ MAS XIRGU el present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, pels efectes 

oportuns. 

Quart.- Publicar la present pròrroga al Registre Públic de Contractes. 

 



 
 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.8.- Critèris Genrals Promoció interna X2021000784 

 

Criteris Generals Promoció interna 

 
Antecedents de fet 

 

Atès que l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics estableix en el seu article 14 com a dret 

individual de l’empleat públic el de la progressió en la carrera professional i promoció interna 

segons els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant la implantació de 

sistemes objectius i transparents d’avaluació.  

 

L’article 18 del mateix text legal estableix que en relació a la promoció interna dels funcionaris 

de carrera: 

1. La promoció interna es realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el 

compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat així com els previstos en 

l'article 55.2 d'aquest Estatut. 

2. Els funcionaris hauran de posseir els requisits exigits per a l'ingrés, tenir una antiguitat de, 

al menys, dos anys de servei actiu en l'inferior subgrup, o grup de classificació professional, en 

el supòsit que aquest no tingui subgrup, i superar les corresponents proves selectives. 

3. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut d'articular els 

sistemes per a realitzar la promoció interna, així com també podran determinar els cossos i 

escales als quals podran accedir els funcionaris de carrera pertanyents a altres del seu mateix 

subgrup. 

Així mateix les lleis de funció pública que es dictin en desenvolupament de aquest Estatut 

podran determinar els cossos i escales als quals podran accedir els funcionaris de carrera que 

pertanyin a altres del seu mateix subgrup. 

4. Les administracions públiques han d'adoptar mesures que incentivin la participació de seu 

personal en els processos selectius de promoció interna i per a la progressió en la carrera 

professional. 

 

Vist que la proposta ha estat aprovada per unanimitat dels membres de la Mesa General de 

Negociació en data 18 de maig de 2021. 

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 20 de maig de 2021 que obra a 

l’expedient.  

 

Legislació aplicable 

Article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 

refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat. 
 
Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent  

ACORD:  

 

PRIMER.- Establir com a criteris generals de promoció interna que, sempre que sigui possible, 

dins l’àmbit d’autoorganització dels òrgans competents, es valori l’opció a la promoció interna 

mitjançant concurs-oposició.  

 

 

- En el cas del cos auxiliar administratiu, a l’oferta pública de 2020 aprovada per Junta 

de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2020: 



 
 

 

 

Promoció interna personal funcionari: 

 

Denominació Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Administratiu C/C1 

Administració 

general administrativa 1 

Concurs oposició 

Promoció interna 

 

 

- En el cas de la policia local, la normativa d’aplicació també preveu el sistema de 

promoció interna.  

 

- En el cas de la plaça de conserge-notificador que es pugui efectuar promoció interna a 

auxiliar administratiu.  

 

SEGON.- Publicar al BOP de Girona i al tauler d’edictes de la Corporació per general 

coneixement.  

 

TERCER.- Comunicar el present acord als membres que formen part de la Mesa General de 

Negociació.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.9.- Aprovació dels criteris generals ofertes publiques d'ocupació X2021000785 
 

Antecedents de fet 

 

Es reuneix la Mesa General de Negociació a fi de determinar els criteris generals de les ofertes 

públiques d’ocupació.  

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

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

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

personal de nou ingrés seran objecte de l'Oferta d'ocupació pública, cosa que comportarà 

l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i 

fins a un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la seva convocatòria. En tot 

cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública similar s'ha de desenvolupar dins del termini 

improrrogable de tres anys. L'oferta d'ocupació pública, que s'aprovarà anualment pels òrgans 

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

Vist que la proposta ha estat aprovada per unanimitat dels membres de la Mesa General de 

Negociació en data 18 de maig de 2021. 

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 20 de maig de 2021 que obra a 

l’expedient.  

 

Legislació aplicable 

Article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 

refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat. 
 
 



 
 

 

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

ACORD:  
 

PRIMER.- Establir com a criteris generals de les ofertes públiques d’ocupació, els següents: 

 

- Que el sistema d’accés i promoció sigui mitjançant concurs oposició.  

- Que es garanteixi el compliment de les ràtios establertes per discapacitats.  

- Que es respecti el límit de les ràtios de les taxes de reposició dels sectors prioritaris i 

demés sectors que determina cada any la Llei General de Pressupostos de l’Estat o 

Llei que regeixi.  

 

SEGON.- Publicar al BOP de Girona i al tauler d’edictes de la Corporació per general 

coneixement.  

 

TERCER.- Comunicar el present acord als membres que formen part de la Mesa General de 

Negociació.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.10.- Validació torn reservat x2020001315 

 
Antecedents de fet 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 on s’acorda 

l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’exercici 2018: 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2018, per estabilització d’ocupació 

 

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI 

 

 

CLASSIFICACIÓ CATEGORIA GRUP VACANTS 
MODALITAT 

ACCÉS 

PROCE-

DIMENT 

DE SE- 

LECCIÓ 

1. ESCALA 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 

     

2. ESCALA 

ADMINISTRACIÓ 

ESPECIAL 

     

2.1.2. CLASSE 

TÈCNICA 

DIPLOMADA 

Arquitecte/a 

técnic/a 

A2 1 Torn lliure Concurs 

oposició 

2.2.2. CLASSE 

POLICIA LOCAL  

I VIGILANTS 

Agent C2 1 Torn lliure Concurs 

Oposició 

 

 

ANNEX 2: PERSONAL LABORAL 

 



 
 

 

 

CATEGORIA LABORAL 
NOMBRE 

DE VACANTS 

VACANTS 

PROMOCIÓ 

INTERNA 

SISTEMA 

DE SELECCIÓ 

Oficial lampista-electricista 1 0 Concurs Oposició 

Peó 1 0 Concurs Oposició 

Netejador/a 1 0 Concurs oposició 

Auxiliar administratiu 5 0 Concurs oposició 

 

 

Vist l’acord de Junta de Govern de data 7 de novembre de 2019 on s’acorda l’aprovació de 

l’Oferta Pública d’Ocupació per l’exercici 2019: 

 

 

- Oferta d’ocupació pública 2019, per reposició: 

 

Denominació Règim grup Nbre. 

Vacants 

Forma d’accés 

Agent de Policia 

Local 

Funcionari 

de carrera  
C2 1 Concurs-oposició lliure 

    

 

Vist l’acord de Junta de Govern de data 19 de novembre de 2020 on s’acorda l’aprovació de 

l’Oferta Pública d’Ocupació per l’exercici 2020: 

 

Policia Local 

 

PERSONAL FUNCIONARI 

Denominació Grup/Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Agent  C/C2 

Administració 

especial 

Serveis 

especials 1 Concurs Oposició 

Promoció interna personal funcionari: 

 

Denominació Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Administratiu C/C1 

Administració 

general administrativa 1 

Concurs oposició 

Promoció interna 

 

 

L’article 59 del 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, estableix el següent:  

 

“1. En les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent de les 

vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les 

definides a l'apartat 2 de l'article 4 de el text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i 

la compatibilitat amb l'exercici de les tasques, de manera que progressivament s'arribi al dos 

per cent dels efectius totals en cada Administració Pública. 

La reserva del mínim del set per cent es realitzarà de manera que, al menys, el dos per cent 

de les places ofertes ho sigui per a ser cobertes per persones que acreditin discapacitat 

intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a persones que acreditin qualsevol altre 

tipus de discapacitat. 



 
 

 

2. Cada administració pública ha d'adoptar les mesures necessàries per establir les 

adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, un cop superat 

aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de les persones amb 

discapacitat.” 

 

Actualment l’Ajuntament d’Anglès amb la previsió de plantilla per l’exercici 2021 té 56 

persones, no totes elles cobertes definitivament.  

El 2% de la plantilla és igual a 1,12. Per tant, s’hauria de complir amb una plaça que fos 

reservada per ser coberta per personal amb discapacitat a fi de donar compliment a les 

exigències legals dalt descrites.  

 

Vist que un dels criteris generals de les ofertes públiques d’ocupació és el de donar 

compliment a la normativa en matèria de reserva de places per discapacitats.  

 

Atès que la Mesa General de Negociació Col·lectiva de data 18 de maig de 2021 ha aprovat 

per unanimitat la present proposta.  

 

Legislació aplicable 

Articles 37 i 59 del 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. 

 

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

ACORD: 

 

PRIMER.- Ratificar que la plaça destinada al torn de reserva per discapacitat sigui inclosa a 

l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2018 a fi de donar compliment amb la normativa en 

matèria de discapacitat i torn reservat i validar tot el seu conjunt, quedant de la següent 

manera: 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2018, per estabilització d’ocupació 

 

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI 

 

 

CLASSIFICACIÓ CATEGORIA GRUP VACANTS 
MODALITAT 

ACCÉS 

PROCE-

DIMENT 

DE SE- 

LECCIÓ 

1. ESCALA 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 

Auxiliar 

administrati

u 

C2 5 Torn lliure 4 

Torn 

reservat 1 

(discapacitat

) 

Concurs 

oposició 

2. ESCALA 

ADMINISTRACIÓ 

ESPECIAL 

     

2.1.2. CLASSE 

TÈCNICA 

DIPLOMADA 

Arquitecte/a 

técnic/a 

A2 1 Torn lliure Concurs 

oposició 

2.2.2. CLASSE 

POLICIA LOCAL  

I VIGILANTS 

Agent C2 1 Torn lliure Concurs 

Oposició 

 

 



 
 

 

ANNEX 2: PERSONAL LABORAL 

 

 

CATEGORIA LABORAL 
NOMBRE 

DE VACANTS 

VACANTS 

PROMOCIÓ 

INTERNA 

SISTEMA 

DE SELECCIÓ 

Oficial lampista-electricista 1 0 Concurs Oposició 

Peó 1 0 Concurs Oposició 

Netejador/a 1 0 Concurs oposició 

Auxiliar administratiu 5 0 Concurs oposició 

 

 

SEGON.- Validar les aprovacions de les ofertes públiques d’ocupació pels exercicis 2019 i 

2020, atès que amb el punt primer ja es compleix amb el requisit de compliment dels 

percentatges de reserva de discapacitació, ratificant la seva aprovació en el sentit següent:  

 

 

Oferta d’ocupació pública 2019, per reposició, aprovada per Junta de Govern Local de data 7 

de novembre de 2019: 

 

Denominació Règim grup Nbre. 

Vacants 

Forma d’accés 

Agent de Policia 

Local 

Funcionari 

de carrera  
C2 1 Concurs-oposició lliure 

    

 

 

Oferta Pública d’Ocupació per l’exercici 2020 aprovada per acord de Junta de Govern de data 

19 de novembre de 2020 on s’acorda l’aprovació de: 

 

Policia Local 

 

PERSONAL FUNCIONARI 

Denominació Grup/Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Agent  C/C2 

Administració 

especial 

Serveis 

especials 1 Concurs Oposició 

Promoció interna personal funcionari: 

 

Denominació Subgrup Escala Subescala Places Selecció 

Administratiu C/C1 

Administració 

general administrativa 1 

Concurs oposició 

Promoció interna 

 

 

TERCER.- En el cas que la plaça reservada dins del torn lliure a aspirants que tinguin la 

condició legal de persona amb discapacitat quedi deserta, s’acumularà a la resta de places de 

torn lliure.  

En aquest cas, caldrà modificar alguna altra plaça ofertada per reservar-la a persones amb 

discapacitat. 

 

QUART.- Publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 

d'Anglès, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona i trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 



 
 

 

 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als membres de la mesa general de negociació.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.11.- Renovació assegurances amb la corredoria Ferre & Ojeda X202100519 

 
Identificació de l’expedient 

Renovació de l’assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys, amb número de 

pòlissa 551455842, subscrita amb la companyia ARAG CIA INTERNACIONAL. a través de la 

mediadora  Ferrer & Ojeda Correduria Seg. S.L. 

Renovació de la resta d’assegurances, la vigència de les quals s’esgota durant l’any 2021, 

subscrites a través de la mediadora Ferrer & Ojeda Correduria Seg S.L. 

Antecedents 

Primer.- Per decret d’Alcaldia número 462 de 25 de juliol de 2016, l’Ajuntament d’Anglès és 

va adherir als acords marc del servei d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances 

del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques. 

Segon.-  En data 22 de març de 2017 es va contractar l’assegurança de defensa jurídica i 

reclamació de danys, amb número de pòlissa 551455842, subscrita amb la companyia ARAG 

CIA INTERNACIONAL. a través de la mediadora  Ferrer & Ojeda Correduria Seg. S.L.. 

Tercer.- La pòlissa de referència va ser renovada el 04 de març de 2020 mitjançant pagament 

de la factura electrònica núm. 1001015982 i vigència fins el 22 de març de 2021. 

Quart.- En data 16 de març de 2021 s’ha rebut comunicació prèvia  de la mediadora Ferrer & 

Ojeda per a la renovació de la pòlissa núm. 551455842. 

Cinquè.- En data 24 de març s’ha rebut factura electrònica núm. 1001226817 per a la 

renovació de la pòlissa de referència durant el període de 22 de març de 2021 a 22 de març 

de 2022. 

Sisè.- Vist l’informe favorable de secretaria de data 07 de maig de 2021, que estableix les 

següents consideracions jurídiques: 

“Actualment l’Ajuntament d’Anglès té subscrites les següents pòlisses d’assegurances a 

través de la mediadora mediadora  Ferrer & Ojeda Correduria Seg. S.L.: 

1. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 551455842, consistent en Defensa jurídica i 

reclamació de danys, subscrita amb la companyia ARAG CIA INTERNACIONAL el 

22/03/2017, la vigència de la qual es va esgotar el passat 22 de març de 2021. 

2. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. EA18FA1095, consistent en responsabilitat 

civil per a càrrecs electes, subscrita amb la companyia AIG EUROPE LIMITED el 

11/07/2018, la vigència de la qual s’esgota el proper 11 de juliol de 2021. 



 
 

 

3. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 20-6879395, consistent en el ram flota de 

vehicles, subscrita amb la companyia FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES, per al 

vehicle Fiat Doblo amb matrícula 4940JWV el 24/07/2020, la vigència de la qual 

s’esgota el proper 24 de juliol de 2021.  

4. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 20-6924070, consistent en el ram flota de 

vehicles, subscrita amb la companyia FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES, per al 

vehicle Ford Custom amb matrícula 0638KBG el 10/02/2021, la vigència de la qual 

s’esgota el proper 24 de juliol de 2021. 

5. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 8-6572194, consistent en el ram multiriesgo 

empresa per a la responsabilitat per danys als edificis municipals,  subscrita amb la 

companyia CATALANA OCCIDENT S.A. el 01/08/2018, la vigència de la qual s’esgota 

el proper 01 d’agost de 2021. 

6. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 105580674, consistent en el ram 

responsabilitat civil de l’Administració Pública per a l’Ajuntament d’Anglès, subscrita 

amb la companyia ZURICH INSURANCE PLC el 01/08/2019, la vigència de la qual 

s’esgota el proper 01 d’agost de 2021. 

7. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 30-1009456, consistent en el ram accidents 

colectius per als alumnes de la llar d’infants, subscrita amb la companyia FIATC 

MUTUA DE SEGUROS GENERALES el 05/10/2016, la vigència de la qual s’esgota el 

proper 05 d’octubre de 2021. 

8. Consta l’assegurança amb pòlissa núm. 30-1009483, consistent en el ram accidents 

colectius per als voluntaris que fan tasques a l’Ajuntament, subscrita amb la 

companyia FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES el 07/10/2016, la vigència de la 

qual s’esgota el proper 07 d’octubre de 2021.” 

Fonaments de dret 

I. Articles 227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, en relació a la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a la creació i règim de centrals de 

contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 

adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

II. Articles 219 a 222  de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació 

de contractes basats en aquests.  

III. Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

IV. Disposició Addicional Tercera de la LSCP. 



 
 

 

V. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07). 

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

 

ACORD: 
 

PRIMER.- Aprovar la renovació de la pòlissa núm. 551455842, de defensa jurídica i 

reclamació de danys, subscrita amb la companyia ARAG CIA INTERNACIONAL. a través de la 

mediadora  Ferrer & Ojeda Correduria Seg. S.L. mitjançant l’Acord Marc del servei 

d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2018.07). 

SEGON.- Aprovar la renovació de les pòlisses núm. EA18FA1095, 20-6879395, 20-6924070, 

8-6572194, 105580674, 30-1009456 i 30-1009483 en les dates que es mostren a 

continuació: 

Núm. Pòlissa Descripció Companyia Data de renovació 

EA18FA1095 Defensa jurídica i 

reclamació de danys 

AIG EUROPE LIMITED 11 de juliol de 2021 

20-6879395 Responsabilitat civil per a 

càrrecs electes 

FIATC MUTUA DE 

SEGUROS GENERALES 

24 de juliol de 2021 

20-6924070 vehicle Fiat Doblo amb 

matrícula 4940JWV 

FIATC MUTUA DE 

SEGUROS GENERALES 

24 de juliol de 2021 

8-6572194 Vehicle Ford Custom amb 

matrícula 0638KBG 

CATALANA OCCIDENT 

S.A 

01 d’agost de 2021 

105580674 Responsabilitat per danys 

als edificis municipals 

ZURICH INSURANCE 

PLC 

01 d’agost de 2021 

30-1009456 Responsabilitat civil de 

l’Administració Pública 

FIATC MUTUA DE 

SEGUROS GENERALES 

05 d’octubre de 2021 

30-1009483 Accidents colectius FIATC MUTUA DE 

SEGUROS GENERALES 

07 d’octubre de 2021 

 

TERCER.-Notificar l’adopció del present acord a Ferrer-Ojeda Asociados, Correduria de Seguros 

SL. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

2.12.- Requeriment de documentació per la subvencions del casal d'estiu 

X2020001738 

 

Antecedents 



 
 

 

Primer.- En data 16 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Anglès va aprovar definitivament 

les Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 2020. 

 

Segon.- Les Bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 12 d’agost 

de 2020. 

Tercer.- Vistes les sol·licituds presentades per les sol·licitants de la subvenció. 

Quart.- Vist l’informe de secretaria de data 20 de maig de 2021.  

Fonaments de dret 

- Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 2020. 

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

general de subvencions. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 

- El 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. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent  

ACORD:  

 

Primer.- Requerir a les sol·licitants de la subvenció, Carmen Escobar Basagaña i Mª Angeles 

Monteiro Robles, per a què presentin les dates d’inici i finalització de la participació en el 

casal d’estiu, donant un termini de 10 dies hàbils per a la seva presentació amb la indicació 

que, si no ho presenten, es considerarà que desisteixen de la seva petició, prèvia resolució de 

la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès. 

Segon.- Notificar als interessants el present acord.  

Tercer.- Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, a l'àrea de subvencions i a la 

BDNS, pels efectes oportuns. 

 

 

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, 
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