ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9
DE GENER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de gener de 2020
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, secretari
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Han Excusat la seva absència:
Rosa M. Torns Vila, 2n Tinent Alcalde
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui
ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- S'aprova l’acta número 25 de 19 de desembre de 2019, per unanimitat dels
assistents.
- S’aprova l’acta número 26 de 27 de desembre de 2019, per unanimitat dels
assistents.
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3.0.- Contractació
4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres d’adequació de la Plaça dels
Palillos i convocar licitació per a l’adjudicació del contracte.
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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-, l’Alcaldia entén necessari
que es tramiti un contracte d’execució de les obres del Projecte d’adequació de la
Plaça dels Palillos, Av. Pius xii, c/Verneda, c/ Nord i c/ Eixample, redactat pels
serveis tècnics municipals de data març de 2019, aprovat definitivament per acord
de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès de data 5 de desembre de 2019,
per un import total fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
116.365,54 euros, IVA no inclòs, (140.802,30€ IVA inclòs), per la durada del
contracte, distribuïts de la manera següent:
LOT
1 Obra civil
2
Senyalització
vial
accessibilitat
3 Enllumenat aparcament
4 - Jardineria

Preu
IVA
Import total
98.889,02€ 20.766,69 119.655,71€
millora

1.585,06

332,86

1.917,92€

14.798,04
1.093,42

3.107,59
229,62

17.905,63€
1.323,04€

Atès que no es contempla la possibilitat de pròrroga i que es preveuen possibles
modificacions en el Lot 1, el valor estimat del contracte és de 136.143,34 euros.
2.- Consta a l’expedient l’informe del secretari de data 16-12-2019 respecte de
l’adequació dels plecs de clàusules administratives a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.
3.- Consta a l’expedient l’informe de la interventora de data 17.12.2019 respecte de
la l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a la partida 1532 60901 “ARRANJAMENT PLAÇA DELS
PALILLOS” del pressupost de l’exercici 2019.
Fonaments de dret
Atès allò previst als articles 13, 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 25 de juny de 2019 del que es va donar comptes al ple de 27/06/2019.
Per tot l’exposat la Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres de del Projecte d’adequació
de la Plaça dels Palillos, Av. Pius XII, C/Verneda, C/ Nord i C/ Eixample, redactat pels
serveis tècnics municipals de data març de 2019, aprovat definitivament per acord
de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès de data 5 de desembre de 2019,
per un import total fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
116.365,54 euros, IVA no inclòs, (140.802,30€ IVA inclòs), per la durada del
contracte.
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Atès que no es contempla la possibilitat de pròrroga i es preveuen modificacions en
el Lot 1, el valor estimat del contracte és de 136.143,34 euros.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la
contractació de l’obra expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART.- Autoritzar la despesa de fins a 140.802,30€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532 60901 “ARRANJAMENT PLAÇA DELS PALILLOS” del Pressupost
municipal de l’exercici 2019.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2.- Aprovació de la certificació núm.6 de les obres de Rehabilitació de l’edifici de
can Verdaguer i el seu entorn, inclòs dins del “Programa Pla de Barris”.
Antecedents
1.La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió ordinària del dia
28 de novembre de 2017, va adjudicar el contracte d’obres de Rehabilitació de
l’edifici de Can Verdaguer, amb un pressupost de licitació de 324.970,11 € IVA inclòs,
a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL per un import d’adjudicació de
263.289,95 € IVA inclòs, corresponent a un percentatge de baixa del 18,98%.
2.Per acord de Junta de Govern Local de 21 de juny de 2018 es van aprovar els preus
contradictoris P1-P4 per un import d’adjudicació de 15.143,32 € IVA inclòs, que
suposava un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres d’un 5,75%. El
cost dels treballs a executar en les partides d’obra previstes pels preus contradictoris
menys el cost de les partides d’obra que no s’havien d’executar era de 12.980,69 €
de pressupost d’execució material. Aquests preus, un cop incrementats en un 13% en
concepte de despeses generals, un 6% en concepte de benefici industrial; un cop
aplicat un 21% d’IVA sobre el total anterior i aplicat el percentatge de baixa del
18,98%, donaven un increment de l’import d’adjudicació de 15.143,32€.
3.Per acord de Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2019 es va aprovar la
modificació del projecte d’obres de de Rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer per
un import addicional de 73.602,34 € IVA inclòs i la modificació del contracte d’obres
de Rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer, per un import d’adjudicació addicional
de 59.632,62 € IVA inclòs, un cop aplicada la baixa del 18,98%, la qual cosa suposa
un increment en el preu d’adjudicació de les obres del 22,64%.
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4.Vist que han estat aprovats aquests dos increments de preus, el pressupost
modificat d’adjudicació de les obres puja la quantitat de 338.065,89 € IVA inclòs, la
qual cosa suposa un increment total del 28,39% respecte el preu d’adjudicació
inicial.
5.En data 31 de desembre de 2019, Registre d’entrada E2019015645, s’ha
presentat la certificació d’obra núm. 6 subscrita per la direcció facultativa de l’obra
Sr. Joaquim Pla Ros, arquitecte, i Sr. Àngel Molina Segura, arquitecte tècnic, i pel
representant de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, Sr. Alex Viera Duran.
6. En data 8 de gener de 2020 l’arquitecta Anna Albó Riera, adscrita al Pla de Barris,
emet informe favorable a la certificació núm. 6, d’import 23.066,04 €, IVA inclòs, així
com la factura corresponent.
7. Consta a l’expedient l’informe favorable del departament d’intervenció de data 9
de gener de 2020.
8.- Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de
les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer i el seu entorn, és la Junta de
Govern, d’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.
Fonaments de dret
1.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre.
Resolució
Per tot això exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents adopta
el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.6 de data 31 de desembre de 2019 i
registres d’entrades E2019015645 i E202000009, presentades respectivament per
Joaquim Pla Ros i Excavaciones Ampurdan 2000, SL, per un import de 23.066,04€,
corresponent a les obres efectuades durant el mes de desembre, pels conceptes que
consten a la mateixa, despesa imputable a l’aplicació pressupostària 933 63202
“PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER” del pressupost municipal vigent.
Segon.-. Notificar el present acord a les persones interessades, al departament
d'intervenció i al departament de subvencions, pel seu coneixement i efectes.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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5.0.- Assumptes econòmics.
6.0.- Assumptes de tràmit.
7.0.- Aprovació provisional de la llista d'aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu per la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la creació d’una borsa.
Antecedents
Vista la publicació al BOP número 226 de novembre de 2019, de les Bases
reguladores del procediment selectiu per a la provisió de la plaça d’arquitecte
municipal, subgrup A1, i la creació d’una borsa d’arquitectes per tal de cobrir
possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar
en la categoria d’arquitecte.
Vista la publicació al BOP de Girona número 232 de 4 de desembre de 2019 referent
a la correcció d’errades de les bases anteriorment esmentades.
Vist l’extracte publicat al DOGC número 8016 de 4 de desembre de 2019.
Atès que a dia 24 de desembre de 2019 va finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds.
Fonaments de dret
- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació d’Alcaldia a la
Junta de Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Decret 612 de data 25 de juny de 2019, que es va donar compte al plenari de 27 de
juny de 2019.
- LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC-.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
Primer – Aprovar provisionalment el llista d'aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu per la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la creació d’una borsa:
ASPIRANTS ADMESOS que no han de fer prova de català:
RE

Cognoms

Nom

DNI
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15230 Am. Ca.

An. Na.

***408**P

15139 Bo. Qu.

Bl.

***748**L

15585 Cl. Ar.

Ma.

***947**S

15259 Ga. Me.

Mò.

***347**F

15214 Gi. Ca.

An.

***445**R

15095 Ll. Pa.

La.

***444**X

15601 Na. In.

Es.

***883**C

15051 Pa. Ga.

Me.

***510**M

15590 Pa. Pu

Nú.

***013**S

15433 Pa. Pi.

El.

***465**H

15505 Ri. So.

Jo.

***453**Z

15560 Va. Ba.

Ad.

***549**T

15564 Va. Ba.

Vi.

***615**J

ASPIRANTS EXCLOSOS:
RE

Cognoms

Nom

DNI

15602 Al. Ri.

An. Ma.

***369**N

15543 Co. Ca.

An

***316**S

15589 Re. Ma.

An.

***142**Z

Motiu
Manca sol·licitud omplerta i firmada
Annex II
Manca sol·licitud omplerta i firmada
Annex II
Manca sol·licitud omplerta i firmada
Annex II

Segon.- Concedir un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos
puguin formular les reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva
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exclusió, en cas contrari s'entendrà que els aspirants exclosos renuncien a presentarse a aquesta convocatòria.
Tercer.– Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció:
Presidenta:
Titular: Eugènia Iglesias Berini, Lletrada-Coordinadora Serveis Territorials.
Suplent: Leonor Martínez Lacambra, Interventora municipal.
Vocals:
Titular: Sandra Fernández Soteras, Arquitecta Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Suplent: Olga Bas Lay, Arquitecta del Departament de Cultura de la
Generalitat.
Titular: Roser Niell Colom, Arquitecta Ajuntament de Girona.
Suplent: Gonzalo Alcaraz i Tredunlo, Arquitecte Ajuntament de Tossa de Mar
Titular: Cristina Casas Facerías , Arquitecta de l’Ajuntament de Roses.
Suplent: Joaquim Ginesta Rey, Arquitecte Ajuntament de l’Escala.
Secretària del tribunal
Titular: Sandra Vila Llapart, funcionària Ajuntament Anglès.
Suplent: Dolors Juventench Bosch, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès.
Quart.- Concedir un termini de deu dies hàbils als aspirants, per si concorren causes
d'abstenció i recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic.
Cinquè.- Aprovar com a data d’examen el proper dia 4 de febrer de 2020 a l’edifici de
l’Ajuntament d’Anglès (Carrer d’Avall, 31 – Anglès ) amb el següent horari:
-

Convocatòria del tribunal a les 8:30
Primera prova teòrica a les 10:00 hores
Segona prova pràctica a les 11:30 hores
Tercera prova entrevista a les 17:00 hores

Per poder accedir a la realització del procés selectiu, els aspirants hauran d’acreditar
la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals:
DNI, Passaport o Carnet de Conduir.
Durant la celebració de les proves, les persones aspirants no podran disposar ni ser
portadores de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que
permetin la comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu,
l’enregistrament i la difusió d’imatges. L’incompliment d’aquesta norma comportarà
l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.
Per tal de garantir aquesta disposició, les persones aspirants hauran de deixar totes
les seves pertinences a sota de la seva cadira i, per aquest motiu, se’ls aconsella
portar una bossa on podran dipositar-les.
Per a la realització de la segona prova “exercici pràctic”, hauran de portar:
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 Llapis i goma d’esborrar
 Una calculadora simple, que només permeti realitzar operacions aritmètiques
bàsiques. Les calculadores amb connexió a internet, programables i/o que
permetin emmagatzemar text o fórmules en memòria no estaran permeses i
EN CAP CAS es podrà fer ús com a calculadora, del telèfon mòbil o altres
dispositius electrònics.
 Escalímetre, regle, escaire, cartabó i, com material opcional poden portar
retoladors, llapis de colors i compàs.
Sisè.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes,
es farà pública la llista definitiva d'admesos, que serà publicada a la web d'aquesta
Corporació.
Setè.- Publicar aquest acord al web de la Corporació www.angles.cat i a l’e-tauler.
Vuitè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors i als
membres del tribunal pel seu interès i efectes oportuns.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- Assumptes urgents.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Signat electrònicament,
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