
 

 

 

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

27 DE GENER DE 2022 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2022000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 27 de gener de 2022 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:30 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot: 

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

  

 

Han Excusat la seva absència:  

 - 

 

No han Excusat la seva absència:  

 - 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 1 de 13 de gener de 

2022. 

 

2.0.- Devolució garantia definitiva dels Lots 2 i 4 de les obres d'adequació plaça dels 

Palillos. (Expedient núm.: X2020000961) 

 



 

 
3.0.- Aprovació de l'expedient de contractació de la redacció Projectes Museu. 

(Expedient núm.: X2022000023) 

 

4.0.- Adjudicació contracte menor de subministrament de bancs i papereres a través 

de l'ACM. (Expedient núm.: X2021001660) 

 

5.0.- Aprovació de les Bases i Convocatòria Borsa recepcionista ZESP. (Expedient 

núm.: X2022000146) 

 

6.0.- Aprovació de les Bases i Convocatòria provisió administratiu mitjançant Concurs 

Interadministratiu. (Expedient núm.:  X2022000140) 

 

7.0.- Incoació licitació serveis de jardineria. (Expedient núm.: X2022000127) 

 

8.0.- Aprovació contracte menor mixt de subministrament i serveis Barca de Llivant. 

(Expedient núm.: X2021001802) 

 

9.0.- Assumptes urgents. 

 

9.1.- Aprovació calendari fiscal exercici 2022. (Expedient núm. X2022000057) 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

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

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

 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 1 de 13 de gener de 

2022 

 

Un cop llegida l’acta número 1 de 13 de gener de 2022, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents. 

 

 
 

2.0.- Devolució garantia definitiva dels Lots 2 i  4 de les obres d'adequació plaça dels 

Pali l los. (Expedient núm.: X2020000961)  

 

 
 Identif icació de l’expedient  
 

Aprovació de la primera certificació d’obres de les obres d’adequació de la Plaça dels Palillos 

Antecedents 

1.- En data 26 de maig de 2020, i mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 407, s’adjudica el  

contracte d’obres d’adequació de la Plaça dels Palillos, a l’empresa Pere Boada Comas, SL 
amb NIF B17320268, la relació dels següents lots: 



 

 
 

 Lot 1: obra civil: per un import de 79.580,00 €, més IVA ( 16.711,80 €), fent un total 

de 96.291,80 €, un termini d’execució de 2 mesos i una garantia de 24 mesos.  

 Lot 2: Senyalització vial de millora de l’accessibilitat: per un import de 1.450,00 €, 

més el 21% d’IVA (304,50 €) fent un total de 1.754,50 €, i un termini d’execució de 
10 dies. 

 Lot 3: Enllumenat aparcament: per un import de 12.300,00 €, més l’IVA ( 2.583,00 €), 
fent un total de 14.883,00 €, i un termini d’execució d’un mes.  

 Lot 4: Jardineria: per un import de 1.000,00 €, més l’IVA (210,00 €), fent un total de 

1.210,00 €, i un termini d’execució de 10 dies. 
 

2.-  En data 22.10.2020 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres, corresponents als 4 
lots en què es va dividir la licitació. 

 

3.- Vist que el termini de garantia dels Lots 2 i 4 era d’1 any, el qual finalitzava el 22.10.2021, 
es va sol·licitar informe al director  de les obres, per comprovar-ne l’estat a fi de procedir a la 

devolució de les citades garanties. 

 
4.- Vistos els informes emesos pel director de les obres; Joaquim Pla i Ros, presentats en data 

02.12.2021 i registre d’entrada E2021007442, en el qual es comprova l’estat de les obres 
corresponents als Lots 2 “senyalització vial”  i 4 “jardineria” i s’informa favorablement la 

devolució de les respectives garanties. 

 
5.- Vist informe emès per la Tresorera, en què informa sobre l’existència de les dues fiances a 

l’aplicació pressupostària 20082 – Fiances Adjudicacions obres, per import de 72.50€ i 50€ 

corresponents als Lots 2 i 4 de les obres d’adequació de la Plaça els Palillos.  
 

Fonaments de Dret 

 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 -LCSP 2017-, 107 i següent i 243 i 244 i 

concordants. 

 

L’òrgan competent per resolució, el present procediment és la Junta de Govern Local, en 

qualitat d’òrgan de contractació,  segons delegació de competències del Decret 814 de 

02.08.2021 

 

Resolució  

 

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

 

Primer.- Aprovar la devolució d’ofici, de la garantia definitiva  de les obres d’adequació de la 

Plaça dels Palillos, corresponents als Lots 2 “senyalització vial” i 4 “jardineria”, dipositades 

mitjançant transferència bancària, pel contractista Pere Boada Comas, SL amb NIF 

B17320268, per import de 72,50€ i 50,00€ respectivament 



 

 
 

Segon. - Notificar la present resolució al contractista. 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució al Departament de Tresoreria perquè procedeixin a la 

seva devolució. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

3.0.- Aprovació de l 'expedient de contractació de la redacció Projectes Museu . 

(Expedient núm.: X2022000023)  

 

 

Assumpte 

Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica per la redacció 

dels projectes d’obres d’adequació, d’incendis, d’instal·lacions i d’activitats del Museu 

del Vapor Burés, i la seva direcció i coordinació de seguretat i salut, i convocar licitació 

per a l’adjudicació del contracte. 

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-, aquesta Alcaldia entén 

necessari que es tramiti un contracte administratiu de serveis per dur a terme les 

actuacions d’assistència tècnica per la redacció dels projectes d’obres d’adequació, 

d’incendis, d’instal·lacions i d’activitats del Museu del Vapor Burés d’aquest terme 

municipal, i la seva direcció i coordinació de seguretat i salut, d’acord amb la 

justificació de l’informe de necessitat de data 12 de gener de 2022, el contingut del 

qual s’assumeix per aquest òrgan de contractació. 

2.-  Vist el Plec de prescripcions tècniques redactat pels serveis tècnics municipals i el 

Plec de clàusules administratives particulars pels quals es regirà la licitació. 
 

3. Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 933 63900 

"CONSERVACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL" per import de 19.247,49 €, corresponent al 

preu base de licitació del contracte de serveis a tramitar, més l’IVA corresponent,. 

4. Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament. 

5. Vista la fiscalització prèvia favorable per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 



 

 
Fonaments de dret 

Atès allò previst als articles 17, 116 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-. 

De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan de 

contractació competent és la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons 

Decret de delegacions de 2 d’agost de 2021. 

 

Resolució 

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

 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat del contracte dels serveis d’assistència tècnica per la redacció dels 

projectes d’obres d’adequació, d’incendis, d’instal·lacions i d’activitats del Museu del 

Vapor Burés, i la seva direcció i coordinació de seguretat i salut, per import de 

15.907,02 euros, als quals s’haurà de repercutir 3.340,47 euros corresponents a 

l’Impost sobre el Valor afegit, i una durada de 12 mesos. 

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 

particulars que regiran la contractació del servei expressada en l’apartat anterior. 

TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte 

per procediment obert simplificat, donant ordre de que es publiqui el pertinent anunci 

al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 15 dies 

naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 

QUART.- AUTORITZAR la despesa de fins a 19.247,49 €, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 933 63900 "CONSERVACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL" del Pressupost 

municipal vigent. 

CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Perfil del contractant d’acord amb l’article 63.3 

a) LCSP. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 



 

 
 

4.0.- Adjudicació contracte menor de subministrament de bancs i  papereres a través 

de l 'ACM. (Expedient núm.: X2021001660)  

 

 

Identificació de l’expedient  

 

Adhesió a l’acord marc de l’ACM pel subministrament de mobiliari urbà, en concret 

bancs i papereres, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.05) 

 

ANTECEDENTS 

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 

2019, va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministraments de 

parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017.05) a les empreses següents:  

NOVATILU: LOT 1 I SUBLOTS .1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 i 6.2  
 

2.- En data 28 de febrer de 2019 es va procedir a la formalització contractes 

administratius de l'Acord marc, amb l’empesa NOVATILU, SL 

 

3.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 

principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 

públics, per Resolució de la Central de contractació de data 21 de desembre de 2020 

es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord 

marc de de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya. Actuacions que es van formalitzar en contracte 

administratiu amb l’empresa subministradora del present contracte, NOVATILU, SL en 

data 17 de febrer de 2021. 

 

4.- L’Ajuntament d’Anglès, per acord de Ple de 21 de juny de 2016 va aprovar 

l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) juntament amb el Consorci Català pel 

Desenvolupament Local (CCDL) per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 

subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 

l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i 

amb les empreses adjudicatàries. 

 

5.- Vist el pressupost 20791193 presentat per NOVATILU, SL en data 21.09.2021 i 

registre d’entrada E2021005670, segons preus de la central de compres de l’ACM  

 

- banc de fusta, model NEOBARCINO 1800 natural (LOT 5.1) 149,00€/u IVA exclòs 

- paperera metàl·lica, model CIRCULAR 60 girs (LOT 5.2) 34,00€/u IVA exclòs 

 

 



 

 
6- Vist l’informe de necessitat que obra en l’expedient subscrit per l’Alcalde i el 

Regidor d’obres i serveis, en el qual es justifica la necessitat d’adquirir el següent 

mobiliari urbà, i en el que es proposa l’adquisició del material a través de la central de 

compres de l’ACM, a l’empresa NOVATILU, SL 

 

- 25 unitats de bancs de fusta, model NEOBARCINO 1800 natural (LOT 5.1) 

- 22 unitats de papereres metàl·liques, model CIRCULAR 60 girs (LOT 5.2) 

 

7.- Vist l’informe jurídic emès pel TAG de contractació i amb nota de conformitat de la 

Secretària de la Corporació que obra en l’expedient. 

 

8.- Vist que s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient amb aplicació a la 

partida pressupostària 134 62500 Mobiliari urbà del Pressupost municipal vigent (RC: 

220220000035) 

 

9.- Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la Intervenció de la Corporació  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL 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.  

 

Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i 

l’adjudicació de contractes basats en aquests. 

 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) aprovats per la Resolució de 

Presidència 6 de setembre de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 

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

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i, en concret, els articles 36.3 i 

219 a 222. 

 

Reglament regulador del funcionament, procediment i estructura de la Central de 



 

 
Contractació de l’Associació Catalana de Municipis Aprovat pel Comitè Executiu de 

l’ACM per acord de 16 de desembre de 2014, i modificat per sengles acords del 

Comitè Executiu de data 5 d’abril de 2016, 7 de juny de 2016 i 14 de febrer de 2020.  

 

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

de l’Alcaldia, mitjanant Decret d’Alcaldia 814 de data 2 d’agost, en virtut d'allò disposat a la 

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

 

Resolució 

 

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

 

Primer.- Disposar l’adhesió del Ajuntament d’Anglès  a la primera pròrroga de l’Acord 

marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU S.L, amb NIF 

B67152173 dels  bens següents:  

 

 25 unitats de bancs de fusta model NEOBARCINO 1800 NATURAL  (LOT 5.1) 

 22 unitats de papereres metàl · l iques, model CIRCULAR 60 (LOT 5.2)  

 

Lloc d’entrega del material: Nau de la brigada municipal (situada a les Naus Burés, 

carrer Fàbriques) 

 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 

5.412,33 € (IVA inclòs), amb aplicació a la partida pressupostària 134 62500 

Mobiliari urbà del Pressupost municipal en vigor. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a NOVATILU S.L, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari 

urbà, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - ACM amb NIF 

G66436064, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
5.0.- Aprovació de les Bases i Convocatòria Borsa recepcionista ZESP. (Expedient 

núm.: X2022000146)  

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vistes les bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de 

possibles vacants de places de recepcionista a la zona esportiva municipal de 

l'Ajuntament d'Anglès (C2).  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 23 de gener de 2022, que obra 

a l’expedient.  

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia de data 24 de gener de 2022. 

 

Atès que l’adopció del present acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en 

virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'acord amb el Decret d’ Alcaldia número 

822, de 2 d’agost de 2021.  

 

 

Legislació aplicable 

 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

- 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 -TRRL- (només els preceptes 

bàsics, en virtut del que disposa la seva Disp. Final 7a). 

- 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 -TREBEP-. 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals. 

 

 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar les bases reguladores pel procediment selectiu per la constitució 

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

recepcionista a la zona esportiva municipal de l'Ajuntament d'Anglès (C2), que consten 

com a annex del present acord.  

 

SEGON.- Convocar el procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a la  

creació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de 

recepcionista a la zona esportiva municipal de l'Ajuntament d'Anglès (C2). 

 

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, a l’e-tauler 

de la corporació i un extracte al DOGC, atorgant un termini de vint dies naturals per la 

presentació de sol·licituds, comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació.  



 

 
 

ANNEX  
Bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de 

places de recepcionista a la zona esport iva municipal de l'Ajuntament d'Anglès (C2).  

 

1.-  OBJECTE 
 

L’objecte d’aquestes bases és la formació d’una borsa de treball per a places de recepcionista 

a la zona esportiva (C2), en règim d'interí o temporal, per a la cobertura de possibles vacants 
que es puguin produir a la plantilla de l'Ajuntament d'Anglès per la zona esportiva.  

Si bé les places a la plantilla estan classificades de funcionaris públics, també es podrà 

procedir a contractar d’acord amb aquests procés selectiu quan es tracti de contractar 
rellevistes en el marc de l’autorització d’una jubilació parcial.  

 
La jornada ordinària és de 37,5 hores, tot i que també es pot fer 

nomenaments/contractacions amb jornada parcial, en funció de les necessitats del servei.  

 
L'horari de treball pot ser de matins, tardes i/o caps de setmana.  

 

El sistema de selecció establert és el de concurs-oposició. 
 

Tasques a realitzar, segons la fitxa descriptiva a la relació de llocs de treball:  

 
- Realitzar el cobrament de serveis i activitats, així com el maneig i custodia de sumes en 

metàl·lic i tancament de caixa.  
- Custodiar i vigilar dependències i instal·lacions, i els seus accessos.  

- Vetllar perquè es faci un bon ús de les instal·lacions i el material de la zona per par t del 

usuaris.  
- Informar i atendre al públic, telefònica, telemàtica i presencialment, responent a totes 

aquelles consultes per les quals estigui capacitat/da.  

- Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic de la corporació que 
correspongui i prendre nota dels missatges rebuts. - Custodiar les claus dels equipaments 

municipals.  
- Verificar que els recursos materials rebuts es corresponen amb els sol·licitats.  

- Derivar la correspondència rebuda als seus destinataris.  

- Introduir dades a eventuals bases de dades de la Corporació, i realitzar treballs de 
comprovació i verificació de dades.  

- Redactar documents de caràcter auxiliar d’acord amb la normativa general i específica, així 

com d’altres documents necessaris per la gestió i el seguiment de la zona esportiva 
 - Dur a terme tasques de reprografia.  

- Informar i sol·licitar material nou fungible.  
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions assignades, així com de la 

custòdia de les seves claus, si s'escau.  

- Registrar, classificar i donar curs a la correspondència.  
- Prestar suport auxiliar en aquelles tasques puntuals que en les quals sigui necessari en el 

marc de la corporació. 

 
2.-  REQUISITS PER PRENDRE PART A LES PROVES.  

 
Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i 



 

 
cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir -se l’últim dia de 
presentació de sol·licituds: 

 

a) Tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea segons les normatives 
vigents i sens perjudici del previst a la legislació en matèria d’estrangeria vigent el darrer dia 

del termini de presentació de sol·licituds. 
b) Haver complert 16 anys el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds.             

c) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria 

o una altra 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) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament del normal exercici de la funció de la 

plaça que es convoca. 
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 

públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 

similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat 
o inhabilitat. 

f) Tenir coneixements de català equivalents al Certificat de nivell de suficiència de català de la 

Junta Permanent de Català (nivell C).  
 

 
3.-  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 

El procediment de selecció s'ha d'iniciar amb la convocatòria, i que es farà pública al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, juntament amb les presents bases, de forma íntegra; i un 

extracte al DOGC, aquesta última publicació assenyalarà l'obertura del termini per a la 

presentació de les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s'han de 
presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació. 

Les posteriors publicacions es faran en el tauler d'anuncis municipals i a la pàgina web 

municipal. 
 

Les persones interessades en participar en la present borsa hauran de manifestar a la 
instància que reuneixen les condicions que s'exigeixen a la base segona i sol· liciten formar 

part del procés selectiu per la creació d’una borsa de recepcionistes de la zona esport iva 

d’Anglès i que són coneixedors i accepten les bases de la pre sent convocatòria.  
 

La instància haurà d'anar acompanyada de la següent documentació  que haurà de ser 

presentada mitjançant fotocòpia compulsada: 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 
b) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell C de català de la Direcció General de Política 

Lingüística. 

c) Acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles persones que no tinguin la 
nacionalitat espanyola. 

 

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment:  

 



 

 
Telemàticament  

A través de la web municipal www.angles.cat, anant a seu-e, clicant a Instància genèrica, cal 

tenir en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar d'un certificat de signatura digital. 

Presencialment:  

a. Al Registre General d’entrada del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d’Anglès, 

situat al Carrer d’avall, 31, d’Anglès, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  

b. A qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre:  

 Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la 
Llei 39/2015 (l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats 

autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic 
institucional). 

 A les oficines de correus.  

 A les representacions diplomàtiques 
 A les oficines d’assistència en matèria de registres.  

Quan les sol·licituds no es presentin en el Registre General d’entrada (presencial o telemàtic) 
d’aquest ajuntament, sinó que es presentin presencialment en qualsevol dels llocs previstos  a 

l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça 
rrhh@angles.cat dins del termini establert de presentació de sol·licituds per formar part del 

procés selectiu, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la 

forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte del lloc on s’hag i presentat la 
sol·licitud.  

 
 

4.-  PUBLICACIÓ D'ANUNCIS.  

La llista d'admesos i exclosos i la determinació del lloc i dates de la celebració  de les proves, 
es publicaran al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.angles.cat. 

 

 
5.-  LLISTA D'ASPIRANTS.  

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidència de la corporació, o 

autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes 
d'admesos/es i exclosos/es provisional. 

L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies naturals per a esmenes o 
reclamacions possibles, en cas d'existir-ne. 

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició de 

les persones interessades. 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de cinc dies hàbils, 

transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 

desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no 
caldrà tornar a publicar-la. 

 
 

 

 



 

 
 
6.-  TRIBUNAL QUALIFICADOR.  

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 

 
President: 

 President: La Secretària com a titular i la Interventora de la Corporació com a suplent o 
persona en qui delegui.  

 Vocals:  

- Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la 

mateixa Escola.  

- Dos tècnics experts, que poden ser o no de la mateixa corporació, amb titulació o 

especialització o igual o superior a l’exigida per a l’accés a la plaça convocada.  
 

 Secretària: una funcionària de la Corporació o persona d’aquesta en qui delegui, amb 
veu i vot. 

 

La designació nominal de membres del tribunal i de suplents es farà mitjançant la resolució 
que aprovi la llista d’admesos/es i exclosos/es, i tindrà els mateixos mecanismes de 

publicitat.  

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de 3 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 delegat de personal.  

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.  

A l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de 

treball de les administracions públiques de Catalunya, el tribunal comptarà amb 
l’assessorament de personal tècnic competent en matèria de política lingüística. 

En el funcionament del tribunal qualificador es vetllarà pel compliment del principi 
d’independència i discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com de la resta de principis 

pels quals es regeix la selecció dels empleats/ades públics. En aquest sentit, la pertinença a 

l’òrgan de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta en 
representació o per compte de ningú. El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i 



 

 
el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades a les reunions que 
es duguin a terme. Les seves deliberacions seran reservades en garantia dels principis abans 

esmentats, i es produiran sense la presència de ningú que no formi part del tribunal, a 

excepció dels assessors/ores del tribunal si són requerits/ides.  

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.  

La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en 
concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de 

maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.  

 
 

7.-  PROCÉS SELECTIU.  

A. Fase d’oposició.  

La fase d’oposició constarà de tres exercicis, obligatoris i eliminatoris.  

PROVES PUNTUABLES: 

Prova pràctica , basada en la resolució d’un o varis casos pràctics plantejats pel tribunal. La 

puntuació màxima serà de 30 punts. Mínim 15 punts per superar-la. El tribunal podrà 
determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar 

els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova. Es valoraran els 

coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el nivell de formació 
general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el plantejament, 

el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i l'expressada, i  
formulació de conclusions. 

PROVES D’APTE O NO APTE que es duran a terme amb assessors externs:  

• Català:  . La prova serà eliminatòria i serà qualificada d’apte o no apte.  

Prova de nivell C1 si no s’ha acreditat disposar del certificat corresponent. L’asp irant podrà 
presentar l’acreditació del seu coneixement a partir del dia de presentació de la instància de 

participació en el procés i fins al dia de la realització de la prova de coneixement.  

Aquesta prova consistirà en la realització de la prova d’acreditació del nivell de suficiència que 

es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) 
del consell d’Europa i s’adequa 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.  

L’aspirant pot presentar l’acreditació de la prova de català partir del dia de presentació de la 
instància de participació en el procés i fins al dia de la realització de la prova de coneixements 

de les llengües oficials corresponents a la fase prèvia.  

 



 

 
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català:  

a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols of icials 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 Cata lunya 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. 

 

 Castellà:  Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la 

nacionalitat espanyola. 

La prova consistirà en la realització d'una redacció de 200 paraules en termini màxim de 45 

minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el temps màxim de 15 
minuts, i si s'escau amb els assessors especialistes que aquests designin.  

Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal, amb la qualificació d'apte o no apte. 

 

• Prova Psicotècnica : Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits 
de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats 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. 

S'haurà de complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi 
d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha 

d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 

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.  

Pel què fa a la borsa de treball, es farà crida per passar el psicotècnic un cop activada la 

borsa i segons les necessitats reals de l’Ajuntament.  

 



 

 
B. Fase de concurs (10 punts) 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el tribunal publicarà, a l'e -tauler i a la pàgina web 

municipal, un anunci amb la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase d’oposició 
amb l’ordre de la puntuació obtinguda. Els aspirants que  hagin superat la fase d’oposició 

hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament d’Anglès, d’alguna  de les formes 
que s’especifiquen a la base 3 d’aquestes bases, la documentació acreditat iva dels mèrits 

que es vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 5 dies naturals comptats des de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de la llista ordenada dels aspirants que han superat la 
fase d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal i a la web de la corporació.  

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts amb 
posterioritat a la data de finalització d’aquest termini de presentació de sol·licituds de 

participació en el procés selectiu.  

Finalitzat el termini per presentar mèrits, el tribunal revisarà la documentació presentada pels 
aspirants i seguidament valorarà els mèrits al·legats d'acord amb el barem que es detallarà a 
continuació.  

D’acord amb allò establert a l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en cas que el Tribunal consideri que hi 

manca acreditació o que no es reuneixen els requisits necessaris en relació a la documentació 

aportada, el Tribunal requerirà a l’aspirant perquè en el termini de 10 dies hàbils per  
complimentar-ho.  

La puntuació total de la fase de concurs en cap cas serà superior als 10 punts, ni podrà 
aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. Els mèrits es valoraran segons el 

següent barem: 

1.Experiència professional, màxim 4 punts  

 
Per cada mes complert de serveis prestats en una Administració Pública, en un lloc de treball 

de la subescala auxiliar o administrativa de l’escala administració general o categories de 

personal laboral equivalents.  
D’acord amb el següent desglós: 

 

0,15 punts per mes treballat en l’Administració Local.  
0,05 punts per mes treballat en altres administracions 

 
 

Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 dies. Així 

mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes 
de 30 dies. Si, tot i això, finalment queden fraccions inferiors a 30 dies, aquestes no es 

tindran en compte. 

 
Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per l’Administració 

d’origen.  
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta 

dedicació. 



 

 
En cap cas es valoraran els serveis prestats com a personal eventual o en pràctiques 
realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

2.Formació professional, amb un màxim de 3 punts  
 

* Estudis, cursos i seminaris realitzats en els 10 anys anteriors al procés selectiu relacionats 
amb matèries pròpies de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració 

Pública o centres oficials, d’acord amb el següent barem:  

 
Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:  

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,05 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,10 punts.  

- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,20 punts. 

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,30 punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,40 punts.  

 
 

Cursos amb certificat d’assistència: 

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,025 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,05 punts. 
- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,10 punts.  

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,15 punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,20 punts.  

 

 

(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)  
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de 

constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la 
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en compte.  

Si no s’especifica que el curs és d’assistència i aprofitament, s’entendrà que el curs és 

d’assistència.  
 

3.Titulació acadèmica, amb un màxim de 1,5 punts.  
 

Batxillerat superior o equivalent.............................................................................1,5 punts  

Cicle formatiu de grau superior o equivalent...............................................,,,,,,,,..1,5 punts 
 

Es valorarà únicament el nivell o titulació superior i només es puntuarà una titulació. 
 

Les titulacions acadèmiques han de ser homologades i, per tant, s’hauran d’acreditar 

documentalment mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de constar de forma 
clara i inequívoca el nom de la titulació, el centre o entitat que les ha impartit i l’any d’obtenció 

de la titulació. Si no consten totes aquestes dades, no seran tingudes en compte i no es 

valoraran.  
 

4.Nivell de coneixements de llengua catalana, amb un màxim de 1,5 punts.  



 

 
Per estar en possessió d'un nivell de coneixements de llengua catalana superior o més 
especialitzat a l'exigit per a l'accés a la plaça, degudament acreditat amb el certificat oficial; 

0,75 punts per nivell. 

Puntuació total de la fase de concurs  

Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal publicarà, a la pàgina web municipal 
i a l’e-tauler, la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i establirà un 

termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l'anunci. Finalitzat el termini d’esmenes i reclamacions, el 

tribunal resoldrà i farà pública la valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web 

municipal. 
 

VUITENA. –  Qualif icació de les proves  

L’exercici de la fase d’oposició serà obligatori i eliminatori i qualificats fins  a un màxim de 30 
punts, essent considerats no aprovats/ades i exclosos/es del procediment de selecció els/les 

aspirants que no aconsegueixin un mínim de 15 punts per superar-la. La nota final de cada 

exercici serà el resultat de la mitjana aritmètica dels punts atorgats per cada membre del 
tribunal. 

Al final de l’exercici i una vegada corregit, el Tribunal farà públiques les qualificacions 
obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per superar l'exercici 

obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran exclosos/es 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 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. 

PUNTUACIÓ FINAL:  

La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:  

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en l’exercici.  



 

 
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà 
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.  

En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat  següents:  

En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova pràctica.  

Si encara persisteix l’empat, el tribunal podrà efectuar les preguntes que consideri adients per 

tal de procedir al desempat 
 

 

8.- LLISTA D'APROVATS, BORSA DE TREBALL I PROPOSTA DE NOMENAMENT/CONTRACTACIÓ.  
 

Finalitzada la qualificació dels exercicis, el tribunal confeccionarà la llista del/ de les aspirants 

que hagin superat la totalitat de les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació 
obtinguda en ordre descendent, els quals formaran part de la borsa de treball subjectes a les 

necessitats que durant un màxim de dos anys es vagin produint.  
L’òrgan competent valorarà si procedeix que tots els aspirants que hagin aprovat la part 

d’oposició hagin de passar l’exercici psicotècnic, o es fa de forma esglaonada, tenint en 

compte les necessitats del moment.  
 

 

9.-  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I RÈGIM D'INCOMPATIBIL ITATS. 
Els/les aspirants/tes proposats/ades han de presentar en el Servei de RRHH de la corporació, 

dintre del termini de 10 dies naturals a partir de la publicació de la llista definitiva 
d'aprovats/des, els documents originals perquè acreditin les condicions de capacitat i els 

requisits generals i específics exigits que es detallen a continuació:  

 
 

 Documentació acreditativa de la titulació exigida.  

 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. 

 Certificat mèdic oficial de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal 

exercici de la funció.  

 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 contractat, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les 

responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. 

 
 

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat destinat/ada, 
li serà aplicable a empleat/ada públic, 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 
objecte de nomenament o contracte s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans 

corresponents de l’Ajuntament.  

 

10.- PERÍODE DE PROVES.  

Una vegada aportada la documentació disposada a la base 9 i una vegada cridat a la borsa 

per primer cop, l'aspirant serà cridat i durant els primers dos mesos naturals del seu 
contracte, aquest estarà en període de proves, que es realitzara ̀ sota la direccio ́ del 

Responsable de la seva àrea.  

Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral/estatutària per voluntat de 
qualsevol de les parts, sense preavís.  

El període de prova es computa a efectes d'antiguitat.  

La situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció, guarda amb fins 
d'adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat, que afectin al treballador durant el 

període de prova, interromp el període del mateix.  

 
Finalitzat el període de proves el responsable de l'àrea haura ̀ d'emetre informe i haura ̀ 
d'indicar si ha superat aquest període.  

En el cas de que hi hagi treballadors que no superessin el peri ́ode de proves, la Presidència de 

la Corporació o òrgan en qui tingui aquesta competència delegada, acordarà la rescissió del 
contracte, i nomenarà al següent de la borsa, que en cas que sigui la primera vegada que 

treballa per l'Ajuntament d'Anglès, també haurà d'estar sotmès al període de proves tal i com 
consta determinat en aquesta base.  

 

 
11.- RÈGIM DE RECURSOS 

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tra ̀mit, si aquests actes decideixen 
directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar 

el proce ́s selectiu, o produeixen indefensio ́ o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, 

els interessats podran interposar potestativament, recurs de reposicio ́ davant l'Alcaldia en el 

termini d'un mes a comptar a partir de l'endema ̀ de la seva publicacio ́ o notificacio ́. El termini 

ma ̀xim per dictar i notificar la resolucio ́ del recurs sera ̀ d’un mes en cas contrari, s’haura ̀ 
d’entendre desestimat d'acord amb els arts. 123, 124 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comu ́ de les administracions pu ́bliques, o be ́ 
directament recurs contencio ́s administratiu d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1988, de 



 

 
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccio ́ contenciosa administrativa (LJCA), en el termini de dos 

mesos a comptar a partir de l'endema ̀ de la seva publicacio ́ o notificacio ́, davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Girona, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei 

esmentada.  

Contra les resolucions definitives i els actes de tra ̀mit del Tribunal, per tractar-se d'o ̀rgans 

dependents de l'Alcaldia - Preside ̀ncia, si aquests últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el proce ́s 

selectiu, o produeixen indefensio ́ o perjudici irreparable a drets i interessos legi ́tims, els 

interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endema ̀ de la seva 

publicacio ́ o notificacio ́, recurs d'alc ̧ada davant de l'alcaldia. El termini ma ̀xim per dictar i 

notificar la resolucio ́ sera ̀ de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut 

resolucio ́ es podra ̀ entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comu ́ de les administracions pu ́bliques.  

 

 

ANNEX 1. -TEMARI  

 
TEMA 1.- L’acte administratiu. Concepte i classes. Validesa i eficàcia de l’acte administratiu. La 

invalidesa de l’acte administratiu. La revisió d’ofici dels actes administratius. Els recursos 
administratius.  

 

TEMA 2.- El procediment administratiu general. Fases i principis generals. El registre d’entrada 
i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i 

notificacions. L'administració electrònica.  

 
TEMA 3.- El personal al servei de les administracions públiques. L'accés a l'ocupació pública. 

Oferta d'ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació 
i procediment selectiu. La promoció interna. La plantilla de personal i la relació de llocs de 

treball. Drets i deures dels empleats públics. 

 
TEMA 4.- El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Organització 

municipal. Òrgans de govern, òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències del 

municipi. El municipi d'Anglès. Coneixement del municipi i les activitats que s'hi fan.  
 

TEMA 5.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes,  
certificacions d’acords, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents. 

 

TEMA 6.- Els béns de les entitats locals. Regulació i classes. Béns de domini públic: concepte i 
règim d'utilització. Béns patrimonials. Els béns comunals. L’inventari.  

 

TEMA 7.- Intervenció administrativa local en l'activitat privada. Procediment de concessió de 
llicències. Suport als serveis socials.  

 

TEMA 8.- Els pressupostos locals. Formació i aprovació. Estructura pressupostària. Els 
ingressos de les entitats locals: classes i principals característiques. La despesa: les seves 

fases. Les Ordenances Fiscals. Els tributs, els ingressos públics.  
 

TEMA 9.- Els contractes administratius a l’esfera local. Els contractes administratius típics. 

Procediments d'adjudicació. L'expedient de contractació.  



 

 
 
TEMA 10.- Certificats digitals Idcat. Facturació de quotes de socis i cursets. Gestió i registre 

d’altes i baixes de socis.  

 
 

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 que una persona no reuneixi les condicions per poder obtenir un nomenament com a 
personal funcionari interí, d'acord amb l'oferta de feina per a la qual es fa la crida, no es 

procedirà a l'esmentat nomenament sense que això afecti a la persona tant en la seva situació 

de disponible com en la seva situació ordinal en la borsa de treball, per a nomenament com a 
funcionari interí, si les causes que impedeixen el nomenament fossin temporals.  

 

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 tecnològics d'ús 

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

 

 

 

 
 

6.0.- Aprovació de les Bases i Convocatòria provisió administratiu mitjançant Concurs 

Interadministratiu.  (Expedient núm.:  X2022000140)  

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist que la Plantilla inclosa com a document annex del Pressupost per l’exercici 2022, 

consta que hi ha 3 places de personal administratiu, i que la forma de provisió és 1 

per concurs interadministratiu i les altres 2 per promoció interna.  

 

Vist que el Ple de data 28 de desembre de 2021, previ acord de la Mesa General de 

Negociació de data 20 de desembre de 2021 va aprovar: “la modificació de la Relació 

de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Anglès, en concret, el lloc de treball 

d’administratiu, a fi d’incloure com a sistema de provisió el concurs interadministratiu.  

I mantenir com a sistema de selecció el concurs oposició. I d’acord amb els criteris 

generals de les ofertes públiques d’ocupació, la promoció interna.  

 

Que l’òrgan competent, de forma discrecional i motivada decid irà si es fa un concurs 

interadministratiu per proveir o es convoca la plaça com sistema de selecció.  



 

 
I va incloure, els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions 

per poder accedir als llocs de treball mitjançant la convocatòria de provisió 

corresponent.” 

 

Es proposa que un lloc d’administratiu es proveeixi a través d’un concurs 

interadministratiu atès que actualment a l’Ajuntament no es donen les circumstàncies 

legals perquè es pugui seleccionar una persona per promoció interna per l’àrea de 

secretaria, i d’aquesta manera es permet incorporar una persona ja formada previ el 

preceptiu concurs; a fi que actualment es necessita consolidar aquesta figura per 

donar suport administratiu als expedients que porta la secretària municipal i que 

coordini el personal auxiliar de l’àrea.  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal, de data 23 de gener de 2022 que obra 

a l’expedient.  

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia de data 24 de gener de 2022. 

 

 

Legislació aplicable 

 

Article 101 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local 

 

Article 168 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, del Text Refós de les 

disposicions vigents en matèria de Règim Local.  

 

Article 79 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text 

Refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  

 

Article 295 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. 

 

Articles 32 i 106 apartats 2 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Reial Decret 364/1995 de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés 

del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de 

Treball i Promoció Professional dels funcionaris civils de l'Administració General de 

l'Estat, d'aplicació supletòria per als funcionaris públics no inclosos en el seu àmbit 

d'aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar les bases que regiran el procés de provisió d’un lloc d’administratiu 

(C1) mitjançant concurs interadministratiu, i que consten annexes a la present 

proposta. 

 

SEGON.- Convocar el concurs interadministratiu per la provisió d’un lloc de treball 

d’administratiu (C1) 

 

TERCER- Aquestes bases es publicaran íntegres al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona. Un extracte de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. La llista d'admesos i exclosos també és 

publicarà en el BOP. En l'anunci que es publiqui en l’últim diari oficial esmentat 

s’inclourà l’avís que els successius actes administratius derivats d’aquesta 

convocatòria es faran públics en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Igualment es farà 

pública la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

 

 

ANNEX 

Bases per a la provisió mitjançant concurs interadministratiu d’un lloc d’administratiu 

(C1) 

 

Primera. Objecte de la convocatòria 

 

Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de provisió d’un lloc 

d’administratiu adscrit a l’àrea de secretaria mitjançant el sistema de concurs 

interadministratiu convocat entre funcionaris de carrera de l’Administració local que 

pertanyin a la subescala administratiu, grup de classificació C, subgrup C1. 

 

Denominació del lloc de treball: administratiu. 

 

Nombre de llocs a proveir: 1. 

 

Població de destinació: Anglès (Girona). 

 

Grup de classificació: C. Subgrup: C1. 

 

Nivell de complement de destinació: 16. 

 

Complement Específic: 9.061,96 euros.  

 

Descripció de les funcions del lloc de treball, segons la fitxa inclosa a la Relació de  

Llocs de Treball aprovada: 

 

- Impulsar els expedients.  

- Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats 



 
 

 

mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.  

- Trametre els expedients als òrgans tècnics competents per tal de complir amb els 

terminis de tramitació que exigeix la normativa.  

- Tramitar els expedients i responsabilitzar-se del seguiment dels mateixos d’acord 

amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors, i realitzar les 

notificacions que se’n derivin.  

- Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) 

amb autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres 

documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.  

- Realitzar el seguiment de l’execució pressupostària, determinar possibles 

desviacions i proposar ampliacions o modificacions de crèdit.  

- Trametre documentació pertinent a altres administracions o ens.  

- Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col·laboració amb 

altres organismes i institucions.  

- Cercar subvencions, informar i tramitar les sol·licituds d'ajudes i subvencions 

disponibles del seu àmbit d'adscripció, i realitzar les justificacions pertinents.  

- Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.  

- Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les 

necessitats de l’àmbit.  

- Fer un recull i seleccionar les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu superior 

jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei.  

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a 

l’execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.  

- Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s’escaiguin. 

Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.  

- Fer un seguiment del calendari laboral i els horaris establerts, tramitar les absències, 

les vacances, els assumptes personals, així com qualsevol incidència del personal del 

seu àmbit.  

- Informar i tramitar les sol·licituds d’ajudes i subvencions disponibles per al seu àmbit.  

- Atendre el públic personal, telemàtica i telefònicament en tot allò que sigui de la seva 

competència.  

- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris 

d’ètica i transparència.  

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 

equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la 

normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  

- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Segona. Publicitat de la convocatòria 

 

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Un extracte 

de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. La llista d'admesos i exclosos també és publicarà en el BOP. 

En l'anunci que es publiqui en l’últim diari oficial esmentat s’inclourà l’avís que els 

successius actes administratius derivats d’aquesta convocatòria es faran públics en el 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

Igualment es farà pública la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 



 
 

 

 

Tercera. Requisits dels participants 

 

- Ser funcionari de carrera de l’Administració Local pertanyent a la subescala 

administrativa de l’escala d’Administració General de l’Administració Local. 

 

- Estar en situació de servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, 

d’acord amb la normativa vigent, possibiliti participar en una convocatòria de concurs 

de mèrits interadministratiu. 

 

- Ocupar una plaça de la subescala administrativa de l’escala d’Administració General 

de l’Administració Local, grup de classificació C, subgrup C1. 

 

- Estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o 

equivalent. Els aspirants que no hagin adjuntat amb la sol·licitud de participació en el 

concurs el document acreditatiu de disposar del Certificat de coneixements de català 

de nivell de suficiència o equivalent realitzaran una prova que proposarà la comissió 

de valoració de mèrits a fi d’acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana. 

 

Quarta. Presentació de sol · l icituds 

 

Les persones interessades en prendre part en el concurs han de presentar una 

sol·licitud en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i  

que reuneixen totes i  cadascuna de les condicions exigides. 

 

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de 

l’endemà de l'última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l'Estat) i per un termini de 20 dies 

naturals. Si l’últim dia natural fos dissabte o festiu el termini quedarà prorrogat fins al 

dia hàbil següent inclòs.  

 

Telemàticament  

 

A través de la web municipal www.angles.cat, anant a seu-e, clicant a Instància 

genèrica, cal tenir en compte que per fer tràmits telemàtics cal disposar d'un certificat 

de signatura digital. 

 

Presencialment: 

 

b. Al Registre General d’entrada del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament 

d’Anglès, situat al Carrer d’avall, 31, d’Anglès, de dilluns a divendres de 9 a 14 

hores. 

c. A qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre:  

 Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 

2.1 de la Llei 39/2015 (l’Administració General de l’Estat, les administracions 

de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el 

sector públic institucional). 



 
 

 

 A les oficines de correus.  

 A les representacions diplomàtiques 

 A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 

Quan les sol·licituds no es presentin en el Registre General d’entrada (presencial o 

telemàtic) d’aquest ajuntament, sinó que es presentin presencialment en qualsevol 

dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, caldrà trametre 

un correu electrònic a l’adreça rrhh@angles.cat dins del termini establert de 

presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu, amb la indicació de les 

dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de 

presentació i les dades de contacte del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.  

 

 

Caldrà que els aspirants acreditin documentalment, dins del termini de presentació de 

sol·licituds, els mèrits al·legats d’acord amb l’annex d’aquestes bases, així com els 

requisits per a participar-hi establerts a la base tercera. Caldrà que entre aquesta 

documentació hi consti en tot cas: 

 

− Fotocòpia del document nacional d’identitat. 

− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell 

de suficiència o equivalent. 

− Acreditació de ser funcionari de carrera de la subescala administrativa de l’escala 

d’Administració General de l’Administració Local en situació administrativa que 

permeti participar en convocatòries de provisió mitjançant concurs de mèrits 

interadministratiu. 

− Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. Els 

mèrits insuficientment acreditats no es valoraran. 

 

Cinquena. Admissió dels aspirants 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia Presidència 

mitjançant un decret aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos que serà 

publicada al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al BOP de Girona.  

En el mateix decret es designarà nominalment la comissió de valoració de mèrits i 

s’anunciarà el lloc, la data i l’hora per la realització de la prova i la valoració dels 

mèrits i, si s’escau, per a la realització de la prova sobre coneixement de la llengua 

catalana.  

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a que els aspirants presentin 

reclamacions a les causes d’exclusió. Resoltes les possibles reclamacions es publicarà 

en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP de Girona la llista definitiva d’admesos 

i exclosos. 

 

Sisena. Comissió de valoració de mèrits 

 

La comissió de valoració de mèrits del concurs estarà formada per: 

President: La secretària general de la Corporació o persona en qui delegui. 

 

 



 
 

 

Vocals: 

 

- Un funcionari d'igual o superior titulació a l'exigida a la convocatòria designat a 

proposta de l’Escola d’Administració Pública a Catalunya. 

- Un funcionari d'igual o superior titulació a l'exigida a la convocatòria designat a 

proposta de l'Alcaldia.  

- Un tècnic o expert en les matèries objecte del lloc de treball a proveir amb titulació 

igual o superior a l'exigida a la convocatòria. 

Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament. 

En cas d’empat es resoldrà mitjançant el vot de qualitat del president. 

 

 

Setena. Desenvolupament del concurs interadministratiu  

 

1- Resolució de cas pràctic, d’acord amb la descripció de les tasques a desenvolupar 

que consten en les bases,  màxim 30 punts 

2- Prova psicotècnica, apte o no apte.  

3- Valoració de mèrits, màxim 10 punts, segons els següents barems: 

 

1.Experiència professional, màxim 7 punts  

 

Per cada mes complert de serveis prestats en una Administració Pública, en un lloc de 

treball d’auxiliar o administrativa de l’escala administració general o categories de 

personal laboral equivalents.  

D’acord amb el següent desglós: 

 

0,15 punts per mes treballat en l’Administració Local.  

0,05 punts per mes treballat en altres administracions 

 

 

Als efectes d’allò que s’estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 

dies. Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per 

comptabilitzar nous períodes de 30 dies. Si, tot i això, finalment queden fraccions 

inferiors a 30 dies, aquestes no es tindran en compte. 

 

Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per 

l’Administració d’origen.  

En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta 

dedicació. 

En cap cas es valoraran els serveis prestats com a personal eventual o en pràctiques 

realitzats en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

 

2.Formació professional, amb un màxim de 3 punts 

 

* Estudis, cursos i seminaris realitzats en els 10 anys anteriors al procés selectiu 

relacionats amb matèries pròpies de la funció de la plaça que es convoca, impartits 

per l’Administració Pública o centres oficials, d’acord amb el següent barem:  

 



 
 

 

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:  

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,05 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,10 punts. 

- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,20 punts. 

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,30 

punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,40 punts. 

 

 

Cursos amb certificat d’assistència: 

- Si  no consta la seva durada o és fins a 10 hores, 0,025 punts. 

- Si la seva durada és de més de 10 hores i fins a 20 hores, 0,05 punts. 

- Si la seva durada és de més de 20 hores i fins a 40 hores, 0,10 punts. 

- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 80 hores es puntuarà amb 0,15 

punts. 

- Si la seva durada és superior a 80 hores, es puntuaran amb 0,20 punts. 

 

 

(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)  

Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà 

de constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha 

impartit i la durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no 

serà tingut en compte.  

Si no s’especifica que el curs és d’assistència i aprofitament, s’entendrà que el curs és 

d’assistència.  

 

 

Atès que la valoració del cas pràctic és sobre 30 punts, s’estableix en 15 punts la 

puntuació mínima per a adjudicar el lloc de treball. 

 

Vuitena. Publicació dels resultats 

 

La comissió de valoració de mèrits classificarà als aspirants en funció de la puntuació 

obtinguda en el concurs i proposarà amb caràcter vinculant el nomenament de 

l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més elevada. 

 

Novena. Nomenaments 

 

L’aspirant que hagi estat seleccionat haurà de presentar a secretaria la documentació 

original que acrediti el compliment dels requisits d’accés a la convocatòria i de la 

titulació que ostenti en el termini de 10 dies a comptar des de la publicació dels 

resultats del concurs. Un cop acordat el nomenament de l’aspirant proposat per la 

comissió de valoració de mèrits, aquest haurà de prendre possessió del càrrec en el 

termini màxim d’un mes des de que s’acordi el nomenament. El funcionari nomenat 

s’integrarà en la funció pública de la Corporació. 

 

 

 



 
 

 

Desena. Incidències 

 

La comissió de valoració de mèrits queda facultada per resoldre els dubtes o 

discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del procés selectiu, 

atenent al que estableix la normativa reguladora dels procediments de provisió de 

llocs de treball a l’Administració Local. 

 

Onzena. Recursos 

 

La convocatòria i les seves bases, així com la llista definitiva d’aspirants admesos i 

exclosos i el nomenament de l’aspirant proposat, poden ser impugnats per les 

persones interessades mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar 

de l’endemà de la seva notificació o publicació, sense perjudici de la interposició del 

recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de la data de notificació o 

publicació de l’acte. 

Els actes qualificats de la comissió de valoració de mèrits (el resultat i la proposta de 

l’aspirant per a ser nomenat) poden ser recorreguts en alçada davant l’Alcaldia 

Presidència de la Corporació en el termini d’un mes des de que s’hagin publicat. 

Els actes de tràmit de la comissió de valoració de mèrits no podran ser objecte de 

recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti 

d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors 

mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les 

qualificacions o errors observables a simple vista. 

Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 
 

7.0.- Incoació l icitació serveis de jardineria.  (Expedient núm.: X2022000127) 

 
 
Identificació de l’expedient  

Contracte de serveis de jardineria per a l’Ajuntament d’Anglès. 

Antecedents 

A l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 



 
 

 

2014 -LCSP 2017- (EDL 2017/226876), en relació amb l’article 116 de l’esmentat 

text legal, aquesta Alcaldia entén necessari prestar el servei de jardineria, actuació 

incardinable en un contracte administratiu de serveis, segons allò previst a l’article 

17, en relació amb l’Annex I de la norma esmentada. 

Resolució 

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

PRIMER. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte 

administratiu de serveis de jardineria. 

SEGON. Donar trasllat a l’àrea de Secretaria i Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament per 

tal que es procedeixi a l’elaboració dels corresponents plecs de clàusules 

administratives i de prescripcions tècniques, en els quals es quantifiqui el preu del 

contracte, així com a procedir, en el seu cas, a la corresponent tramitació de 

l’expedient de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària 

existent. 

TERCER. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta 

Administració, a l’efecte previst a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

, 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 
 

 

8.0.- Aprovació contracte menor mixt de subministrament i serveis Barca de Llivant. 

(Expedient núm.: X2021001802)  

 

 

Identificació de l’expedient  

 

Contracte menor mixt de subministrament i serveis consistent en l’elaboració del 

projecte tècnic constructiu d’una rèplica d’una de les barques de llibant que 

connectaven Anglès i Sant Julià de Llor, la construcció de la barca de llibant a la 

Fàbrica Burés per part de professionals amb experiència prèvia en la construcció 

d’embarcacions de fusta, i la formació de joves en el treball artesanal de la fusta 

durant el procés de fabricació de la barca.  



 
 

 

 

Antecedents 

 

1. L’informe justificatiu de contractació de 12 de gener de 2022, emès per l’òrgan de 

contractació i signat per la tècnica municipal, acredita la necessitat de l’ad judicació 

d’un contracte menor mixt de subministrament i serveis per l’elaboració del projecte 

tècnic constructiu d’una rèplica d’una de les barques de llibant que connectaven 

Anglès i Sant Julià de Llor, la construcció de la barca de llibant a la Fàbrica Burés per 

part de professionals amb experiència prèvia en la construcció d’embarcacions de 

fusta, i la formació de joves en el treball artesanal de la fusta durant el procés de 

fabricació de la barca a favor de l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Calella de 

Palafrugell, amb NIF G-17407941, per un import de 14.834,38.- €, IVA exclòs. En 

aquest mateix informe es justifica el compliment dels requisits de l’article 118 de la 

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

necessària la contractació de l’actuació del subministrament i els serveis atesa la 

complexitat i especialitat dels treballs a realitzar, i de la inexistència de mitjans 

materials i personals a l'Ajuntament d’Anglès per a la realització del subministrament i 

serveis esmentats. 

2. Consta a l'expedient que s'ha sol·licitat un únic pressupost, presentat per 

l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, amb NIF G-17407941. 

En aquest cas, la justificació de no requerir tres pressupostos queda motivada per la 

capacitat de l’entitat a contractar de subministrar i prestar la totalitat de les 

prestacions indicades, d’índole molt diversa, complexa i específica, i alhora perquè 

l’entitat també té la disponibilitat per dur a terme la construcció de la barca i la 

formació de joves a la pròpia Fàbrica Burés, la qual cosa possibilita la transferència de 

coneixement en el territori, un dels eixos i especificitats de l’Operació 7 del PECT 

Girona, Patrimoni Actiu. 

 

3. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient a 

l’aplicació pressupostària núm. 933 62900 Inversions Polivalent i Vapor (PECT -FEDER) 

del pressupost municipal vigent (RC: 22022000039). 

 

4. En data 21 de gener de 2022 s’emet informe jurídic per part del Tècnic de Gestió 

d’Administració General de la Corporació, amb nota de conformitat de la Secretària  

de la Corporació, d’acord amb l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 

pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional. 

 

Fonaments de dret 

 

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor mixt de 

subministrament i serveis. 

 



 
 

 

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat exigeix l’emissió d’un 

informe justificatiu, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 

corresponent. 

 

Tercer.- L’aplicació d'imputació de la despesa és la 933 62900 Inversions Polivalent i 

Vapor (PECT-FEDER) del pressupost municipal en vigor. 

 

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

de conformitat amb el Decret de Delegacions núm. 814 de data 2 d’agost de 2021, i 

en virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017 de Contractes 

del Sector Públic. 

 

Resolució 

 

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

 

PRIMER. Aprovar el contracte menor mixt de subministrament i serveis per l’elaboració 

del projecte tècnic constructiu d’una rèplica d’una de les barques de llibant que 

connectaven Anglès i Sant Julià de Llor, la construcció de la barca de llibant a la 

Fàbrica Burés per part de professionals amb experiència prèvia en la construcció 

d’embarcacions de fusta, i la formació de joves en el treball artesanal de la fusta 

durant el procés de fabricació de la barca, pels següents motius: (a) recuperar la 

memòria històrica de l’antic pas de barca de llibant ubicat al costat de la Fàbrica 

Burés i que connectava les poblacions d’Anglès i Sant Julià de Llor, (b) generar 

transferència de coneixement a través d’una de les línies estratègiques de l’Operació 

7, la formació, que es concreta en formar a joves en el treball artesanal de la fusta 

durant la construcció de la barca, (c) promoure l’eco-innovació a partir de l’ús de 

materials de proximitat, com és la fusta que s’utilitzarà com a matèria prima per a la 

construcció de la barca, (d) incorporar la barca de llibant al Centre Museístic i 

d’Interpretació Burés a fi de divulgar la importància d’aquest element patrimonial de 

caràcter tradicional que va caracteritzar durant molts anys el paisatge fluvial de les 

comarques gironines, i (e) utilitzar la barca al riu en jornades educatives i festives amb 

la finalitat de donar a conèixer al públic més ampli possible tant l’ofici de barquer com 

la pròpia barca de llibant com a element patrimonial i etnològic, restant acreditat que 

la contractació d’aquestes prestacions mitjançant un contracte menor mixt de 

subministrament i serveis no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels 

llindars descrits en l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP.   

 

SEGON. Contractar a l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, 

amb NIF G-17407941, les prestacions descrites en el punt anterior per un import de 

17.949,60.- € (14.834,38.- € + 3.115,22.- € (21% IVA)). 

 

Segons les seves pròpies declaracions, aquest contractista té suficient capacitat i 

solvència per a l’execució del contracte. 

 

Aquest contracte està subjecte a la següent condició: els treballs es realitzaran sota la 

supervisió de la tècnica de projectes municipal, que realitzarà les tasques de 



 
 

 

responsable del contracte durant el termini de 6 mesos (2 per la presentació del 

projecte tècnic constructiu de la barca i 4 per la construcció de la barca i la formació 

de joves en el treball artesanal de la fusta), a comptar des de l'endemà de la 

notificació de la present resolució. 

 

TERCER. El contracte es regirà per les següents estipulacions:  

 

3.1. Definició de l’objecte del contracte. L’objecte del contracte és el 

subministrament i la prestació dels serveis de: (i) l’elaboració del projecte tècnic 

constructiu d’una rèplica d’una de les barques de llibant que connectaven Anglès i 

Sant Julià de Llor, (ii) la construcció de la barca de llibant a la Fàbrica Burés per 

part de professionals amb experiència prèvia en la construcció d’embarcacions de 

fusta, i amb la finalitat de que aquesta pugui ser emprada al riu, i (iii) la formació 

de joves en el treball artesanal de la fusta durant el procés de fabricació de la 

barca. 

3.2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): segons el pressupost que consta a 

l’expedient, presentat en data 19 de desembre de 2021, el valor estimat del 

contracte és de 14.834,38.- €. Aquesta suma es desglossa, en termes generals, 

en les següents partides: (i) projecte tècnic constructiu de la barca: 1.300.- €; (ii) 

material de construcció: 3.056,38.- €; (iii) mà d’obra: 9.698.- €; i (iv) formació: 

780.- €. 

3.3. Durada del contracte. El contracte tindrà una durada de 6 mesos, a comptar 

des de la data de notificació a l’adjudicatari del Decret d’Adjudicació, sense 

possibilitat de pròrrogues.  

En el termini màxim dels 2 primers mesos es durà a terme l’elaboració i entrega 

del projecte tècnic constructiu i la memòria justificativa de la condició de rèplica.  

En tant que a la Fàbrica Burés s’hi està duent a terme el canvi de la coberta de la 

nau 3, i hi ha previst realitzar-hi altres actuacions de millora i condicionament, un 

cop efectuada l’entrega per part de l’adjudicatari de la documentació indicada en 

el paràgraf anterior, se suspendrà la vigència del contracte fins que les condicions 

en què es trobi la Fàbrica Burés permetin iniciar-hi la construcció de la barca de 

llibant.  

L’adjudicatari disposarà de 4 mesos per a la construcció de la barca de llibant i 

per dur a terme les sessions de formació. En cas que el projecte tècnic constructiu 

de la barca es presenti amb anterioritat a la finalització del termini de 2 mesos, es 

disposarà també d’aquest temps de diferència, més els 4 mesos indicats, per a la 

construcció de la barca i la realització de les sessions de formació.  

3.4. Condicions del subministrament i els serveis:  

3.4.1. Projecte tècnic constructiu d’una rèplica d’una barca de llibant.  

L’adjudicatari s’encarregarà d’elaborar el projecte tècnic constructiu d’una 

rèplica d’una de les barques de llibant que connectaven Anglès i Sant Julià de 

Llor. El projecte tècnic constructiu haurà de complir amb el que disposi la 



 
 

 

normativa específica vigent, i s’elaborarà amb la finalitat de garantir que la 

barca podrà ser utilitzada al riu.   

El projecte tècnic constructiu de la barca s’entregarà a l’Ajuntament d’Anglès 

abans d’iniciar la construcció de la barca i en el termini especificat a la 

clàusula 3.4.5.  

3.4.2. Memòria justificativa de la condició de rèplica. 

A fi d’acreditar el valor històric i etnològic de la rèplica de la barca de llibant, 

l’adjudicatari elaborarà una memòria que acrediti que la reproducció 

realitzada és el resultat d’una investigació acurada i anàlisi rigorós.  

Aquesta memòria s’entregarà a l’Ajuntament d’Anglès juntament amb el 

projecte tècnic constructiu de la barca de llibant.  

3.4.3. Construcció de la barca de llibant.  

La construcció de la barca de llibant es realitzarà a la pròpia Fàbrica Burés a fi 

de possibilitar la formació de joves del territori en el treball artesanal de la 

fusta durant el seu procés de fabricació.  

L’Ajuntament d’Anglès garantirà que la nau 3 de la Fàbrica Burés està 

disponible per a l’execució de les feines de construcció de la barca de llibant a 

partir del dia 1 d’abril de 2022. En cas que no sigui possible, l’Ajuntament 

d’Anglès es compromet a facilitar un espai alternatiu, de conformitat amb 

l’adjudicatari, abans del dia 1 d’abril de 2022. Si no es facilita una ubicació 

alternativa abans de l’esmentada data el present contracte quedarà resolt. 

En cas de resolució del contracte per aquesta causa, l’Ajuntament d’Anglès 

reemborsarà a l’adjudicatari totes les despeses previstes al pressupost, i 

degudament acreditades, en què l’adjudicatari hagi incorregut per a l’execució 

del present contracte. 

En cas que per alguna causa imputable a l’adjudicatari no resultés possible 

construir la barca a la Fàbrica Burés, l’adjudicatari assumirà totes les 

despeses que es derivin del canvi d’ubicació i s’encarregarà de trobar un nou 

espai on realitzar la construcció que, a més, permeti la formació de joves del 

territori. 

En cas que per causa imputable a l’Ajuntament d’Anglès o derivada de les 

actuacions de condicionament de la Fàbrica Burés no fos possible continuar-

hi la construcció després d’iniciada, l’Ajuntament d’Anglès facilitarà a 

l’adjudicatari una nova ubicació per a la construcció i les activitats formatives, 

assumint l’Ajuntament d’Anglès totes les despeses que se’n derivin. 

La barca es construirà amb la finalitat de que pugui ser emprada al riu. La 

fabricació de la barca de llibant es durà a terme per part de professionals 

amb experiència prèvia en la construcció d’embarcacions de fusta. 

L’adjudicatari acreditarà aquest requisit amb caràcter previ a iniciar la 

construcció de la barca mitjançant l’aportació del currículum del professional 

que finalment realitzi aquesta prestació.  



 
 

 

L’adjudicatari està obligat a fabricar la barca de conformitat amb el projecte 

tècnic constructiu, complint amb el que disposi la normativa específica vigent.  

L’adjudicatari, en la seva condició d’expert en el sector, declara que la barca 

de llibant que es construeixi en virtut del present contracte no requerirà cap 

tipus d’homologació ni legalització per al seu ús al riu. L’adjudicatari assumirà 

totes les conseqüències d’aquesta declaració en relació al present contracte, 

per tant, la manca de veracitat d’aquesta declaració durant la vigència del 

contracte constituirà un incompliment contractual.  

3.4.4. Condicions de la formació de joves. 

La formació de joves en el treball artesanal de la fusta es durà a terme per 

part de l’adjudicatari durant el procés de fabricació de la barca. El programa 

de formació tindrà una durada mínima de 20 hores i es durà a terme al llarg 

dels mesos de període lectiu.  

Prèviament a iniciar les sessions de formació l’adjudicatari facilitarà a 

l’Ajuntament d’Anglès un resum dels continguts que s’impartiran. 

Atesa la dificultat de coordinar les sessions de formació amb els horaris i 

calendaris lectius dels diferents centres educatius, l’Ajuntament d’Anglès i 

l’adjudicatari es comprometen a col·laborar activament en les tasques de 

promoció i coordinació de les sessions formatives amb els diversos centres i 

destinataris. 

Ambdues parts col·laboraran també per a l’elaboració d’un calendari inicial on 

consti una previsió de les dates per dur a terme les sessions de formació. 

Aquest calendari estarà subjecte a qualsevol modificació que es derivi de la 

compatibilitat amb els calendaris lectius i programacions dels centres 

escolars i educatius.   

3.4.5. Condicions d’entrega.  

L’adjudicatari entregarà el projecte tècnic constructiu de la rèplica de la barca 

de llibant i la memòria justificativa a l’Ajuntament d’Anglès en el termini 

màxim de 2 mesos a comptar des de la data de notificació a l’adjudicatari del 

Decret d’Adjudicació.  

L’adjudicatari lliurarà la barca a la Sala d’Exposicions de la nau 3 de la Fàbrica 

Burés en condicions òptimes i dins el termini pactat. Juntament amb el 

lliurament de la barca, l’adjudicatari entregarà a l’Ajuntament d’Anglès: (i) el 

suport corresponent per a l’exhibició de la barca, (ii) una certificació de les 

característiques tècniques de la barca (és a dir, dimensions, material utilitzat, 

capacitat de persones...), i (iii) un protocol de conservació, manteniment i ús 

de la barca.  

3.4.6. Matèria prima. L’adjudicatari es compromet a utilitzar matèria prima del 

municipi, o de la màxima proximitat possible en cas de manca en el propi 

municipi, per a la construcció de la barca de llibant.  



 
 

 

3.4.7. Eines i maquinària. L’adjudicatari aportarà, a càrrec seu, totes les eines 

i maquinària necessaris per a la deguda construcció de la barca de llibant.  

3.4.8. Pagament del preu. L’Ajuntament d’Anglès pagarà a l’adjudicatari la 

suma de 1.300.- €, més l’IVA corresponent, en concepte del projecte tècnic 

constructiu de la barca i la memòria justificativa, quan l’adjudicatari hagi 

presentat aquesta documentació a l’Ajuntament d’Anglès en el termini pactat, 

i subjecte a la presentació de la factura corresponent.  

En virtut del que disposa l’article 299 de la LCSP, en relació amb l’article 198 

de la mateixa llei, un cop entregat el projecte tècnic constructiu de la barca, 

des del mes 3 al mes 6 de duració del contracte, i mentre es dugui a terme la 

construcció de la barca, l’Ajuntament d’Anglès pagarà a l’adjudicatari, en 

concepte de la fabricació i el material de construcció utilitzat, la suma de 

3.188,60.- € mensuals, més l’IVA corresponent, els dos primers mesos, i la 

suma de 3.188,59.- € mensuals, més l’IVA corresponent, els dos mesos 

restants, i subjecte en tot cas a la presentació d’un informe que acrediti els 

treballs realitzats fins a la data i de les factures pertinents per part de 

l’adjudicatari.  

L’Ajuntament d’Anglès pagarà la suma de 780.- €, més l’IVA corresponent, a 

l’adjudicatari en concepte de formació un cop hagin finalitzat totes les 

sessions de formació, subjecte a la presentació de la factura pertinent per 

part de l’adjudicatari.  

En cas que no s’assoleixi la durada mínima de 20 hores de formació per 

causes imputables a l’adjudicatari o per causes alienes a l’Ajuntament 

d’Anglès, aquest abonarà a l’adjudicatari la part proporcional de retribució 

corresponent a les sessions de formació efectivament realitzades.  

En cas que no s’assoleixi la durada mínima de 20 hores de formació per 

causes imputables a l’Ajuntament d’Anglès, aquest abonarà a l’adjudicatari la 

totalitat de l’import pressupostat per a la formació.  

3.4.9. Accions de difusió i comunicació.  

L’adjudicatari donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i 

comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 

1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a 

mesures d’informació i comunicació destinades al públic.  

A més, l’adjudicatari informarà a l’Ajuntament d’Anglès, amb una antelació 

mínima de 30 dies, de qualsevol acció de difusió i comunicació pública 

relativa a la barca de llibant que vulgui realitzar. 

 

QUART. Autoritzar la despesa de 17.949,60.- € (14.834,38.- € + 3.115,22.- € (21% 

IVA)) amb destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 933 

62900 Inversions Polivalent i Vapor (PECT-FEDER) del pressupost municipal en vigor. 

 



 
 

 

CINQUÈ. Una vegada realitzades les prestacions, que s’incorporin les factures 

corresponents. 

 

SISÈ. Notificar aquest acord al contractista i al responsable del contracte, i comunicar-

lo a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

 

SETÈ. Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 

63.4 de la Llei 9/2017. 

 

 

 

. 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

9.0.- Assumptes urgents.  

 

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

urgent, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

 

 
 

9.1.- Aprovació calendari fiscal exercici 2022. (Expedient núm. X2022000057)  

 

Identificació de l’expedient  

Calendari fiscal per a l’exercici 2022 

Antecedents 

Primer.- Vist l'escrit del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, 

en la qual comuniquen l'elaboració del calendari fiscal pel 2022 i ens demanen la confirmació 

per tal de fer la seva publicació definitiva i preveure les actuacions que el servei ha de dur a 

terme. 

 

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

 

Primer.-  Aprovar i donar conformitat al calendari fiscal per l'exercici 2022 dels diferents 

ingressos de dret públic de venciment periòdic que ha elaborat el Servei de Gestió Tributària i 

Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, pels períodes i dies de cobrament que es detallen: 

 



 
 

 

TIPUS D’INGRÉS 

 

PERÍODE VOLUNTARI 

LLAR INFANTS MUNICIPAL SETEMBRE/JULIOL (mensual) 

LLLOGUER PÀRQUING MUNICIPAL GENER/DESEMBRE (mensual) 

QUOTA SOCIS, ABONAMENTS PISCINA 

MUNICIPAL 

1r. trimestre 2022 i quota anual 2022 

GENER/FEBRER 

TAXA MERCAT 1r. semestre 2022 FEBRER/MARÇ 

-IVTM (VEHICLES) 

exercici 2022 

-ESCOMBRARIES 1r. trimestre 2022 

 

MARÇ/ABRIL 

QUOTA SOCIS, ABONAMENTS PISCINA 

MUNICIPAL 

2n. trimestre 2022 

ABRIL/MAIG 

-I.B.I. URBANA (1ª fracció) exercici 2022 

-I.B.I. RÚSTICA exercici 2022 

-Taxes, cementiri, guals, bústies, caixers 

automàtics, tinença d’animals exercici 2022 

-ESCOMBRARIES 2n. trimestre 2022 

 

 

MAIG/JUNY 

 

QUOTA SOCIS, ABONAMENTS, PISCINA 

MUNICIPAL 

3r. trimestre 2022 

JULIOL/AGOST 

ESCOMBRARIES 3r. trimestre 2022 AGOST/SETEMBRE 

-I.A.E. Exercici 2022 

-TAXA MERCAT 2n. semestre 2022 

 

SETEMBRE/OCTUBRE 

-I.B.I. URBANA (2a fracció) exercici 2022 

-QUOTA SOCIS, ABONAMENTS, PISCINA 

 



 
 

 

MUNICIPAL 4r. trimestre 2022 OCTUBRE/NOVEMBRE 

ESCOMBRARIES 4r. trimestre 2022 NOVEMBRE/DESEMBRE 

 

L'Atenció ciutadana en el propi Ajuntament, serà el primer i tercer dilluns de cada mes 

(excepte festius). 

Per coincidència amb dies festius el 19 d’abril i el dia 6  de juny  l’atenció ciutadana serà els 

dies 25 d’abril i el dia 13 de juny, respectivament. 

 Període : febrer a desembre, exceptuant el mes d'agost , amb l’horari de 09:00h a 13:30h. 

Segon.- Trametre una còpia integra o modificació de les ordenances fiscals pel 2022 tal com 

ens demanen, per tal de que coneguin el tipus o quotes aplicables i les bonificacions creades, 

en relació als ingressos la gestió recaptatòria dels quals està delegada al Servei de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal 

de la Selva. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

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

amb mi. 

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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