
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 

DE DESEMBRE DE 2021 
 

 

Identificació de la sessió:   

Núm.  PLE2021000012  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 28 de desembre de 2021 

Hora d’inici: 20:03 h 

Hora de fi: 20:40 h 

Lloc: Sala virtual Localmeet 

 

Hi assisteixen: 

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès  

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Pere Espinet Coll, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Callis Prat, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Imma Jimenez Pla, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Antoni Ruiz Palma, Regidor del grup municipal Junts per Anglès  

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

Han excusat la seva absència:  

 - 

 

 

 

ORDRE DEL DIA : 

 

1.0.- Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 1383, de contractació temporal per 

substitució d’una treballadora de la llar d’infants.(Expedient núm. X2021002113)  

 

2.0.- Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 1046, d'establiment preu públic 

concert 1 d'octubre de 2021. (Expedient núm. X2021001543) 

 



 
 

3.0.- Reconeixement compatibilitat a la Sra. E.P.P., agent interina de la Policia Local 

d'Anglès. (Expedient núm. X2021001055) 

 

4.0.- Moció en relació a la mala qualitat subministrament elèctric al municipi i a la 

comarca de La Selva. (Expedient núm. X2021002131) 

 

5.0.- Aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès pel període 2022-2025. 

(Expedient núm. X2021000833) 

 

6.0.- Modificació de la relació de Llocs de Treball provisió administratiu. (Expedient 

núm. X2021002133) 

 

7.0.- Donar compte de la Sentència número 176/2021. (Expedient núm. 

X2021000065) 

 

8.0.- Modificació contracte BFREE GLOBAL SERVICES, SL. (Expedient núm. 

X2021000351) 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 1383, de contractació temporal per 

substitució d’una treballadora de la llar d’infants.(Expedient núm. X2021002113)  

 

 

Donar compte del Decret número 1383 de 13 de desembre de 2021, de 

contractació temporal per substitució d’una treballadora de la llar d’infants “El 

Cucut”  amb el redactat que consta al document de l’expedient X2021002113: 

 

Antecedents de fet 

 

Vist el comunicat de baixa de la Sra. A. G.B. de data 9 de desembre de 2021. 

Atès que la cap del seu servei la Sra. E.P.G. directora de la llar d’infants considera 

que és necessari la seva substitució mentre duri la baixa esmentada.  

 

Vist el Decret número 936 de data 1 de setembre d’aprovació de la borsa 

d’educadores per la llar d’infants municipal “El Cucut”, que tindrà una vigència de 2 

anys des de la data d'aquest decret, és a dir, fins el dia 1 de setembre de 2023, 

d’acord amb les bases de selecció aprovades per Junta de Govern Local de 5 

d’agost de 2021 i el procés selectiu que s’ha dut a terme. 

 



 
 

Atès que pel departament de recursos humans s’ha fet crida de les persones que 

consten a la borsa però cap d’elles té disponibilitat immediata per ésser 

contractada.  
 

S’ha procedit a fer crida a persones que han participat en el procés selectiu però 

que no han superat totes les proves i no formen part de la borsa.  

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 10 de desembre de 2021, 

que obra a l’expedient.  

 

Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la intervenció municipal de data 13 

de desembre de 2021 que obra a l’expedient.  

 

Legislació aplicable 

 

Articles 22, 94 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals 

 

Article 15.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors 

 

Article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel què es desenvolupa 

l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada 

determinada 

 

Per tot això, i atès les atribucions que m’han estat conferides RESOLC: 

 

PRIMER.- Contractar a la Sra. M.A.S.L. amb DNI ***7833** com a tècnic auxiliar 

educadora de la llar d’infants municipal El Cucut d’Anglès, subgrup C1 i una jornada 

de 37,5 hores setmanals, amb un contracte temporal per substitució de la 

treballadora Sra. A.G.B., mentre duri la baixa per incapacitat temporal d’aquesta, 

amb efectes a partir del proper 13 de desembre de 2021.  

 

SEGON.- Notificar la present resolució a la interessada pel seu interès i efectes 

oportuns.  

 

TERCER.- Comunicar la present resolució a la directora de la llar d’infants, a 

l’assessoria Pagès, a la regidora d’educació i al departament d’intervenció pel seu 

interès i efectes oportuns. 

 

QUART.- Publicar al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, i donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui. 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 



 
 

ÚNIC.-  Donar compte del Decret número 1383 de 13  de desembre de 2021, de 

contractació temporal per substitució d’una treballadora de la llar d’infants “El 

Cucut”  amb el redactat que consta al document de l’expedient X2021002113. 

 

 

Els membres assistents a la sessió es donen per assabentats de l’acord. 
 
 

 

Es dona compte del present punt als membres del plenari municipal. 

 

 

 

2.0.- Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 1046, d'establiment preu p úblic 

concert 1 d'octubre de 2021. (Expedient núm. X2021001543)  

 

Donar compte del Decret número 2021DECR001046 de 30 de setembre de 2021, 

d’establiment preu públic concert 01 d’octubre de 2021 amb el redactat que 

consta al document de l’expedient X2021001543: 

 
Identificació de l’expedient  

ESTABLIMENT PREU PÚBLIC CONCERT 01 D’OCTUBRE DE 2021 

 

Antecedents 

1. Vista l’ordenança vigent número 20 reguladora dels Preus Públics, en el seu 

apartat 20.5. Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Anglès, que estableix un 

preu públic d’entre 3,00 € i 12,00 € per activitats organitzades per l’Ajuntament 

d’Anglès per adults. 

2. Atès que es considera oportú el cobrament d’un preu públic als assistents del 

concert que tindrà lloc el proper dia 01 d’octubre de 2021 i que s’organitza per 

l’Ajuntament d’Anglès, considerant que, aquest preu ha de ser de 5,00 € per 

entrada. 

3. Vist l’informe econòmic-financer emès per la Regidora de Cultura, N.R.V., en 

data 29 de setembre de 2021 en el qual es determina que el cost unitari que 

s’hauria d’establir per entrada és de 11,82 €/entrada. En aquest mateix 

informe s’estableix que: “es fixa el preu a 5 euros d'acord amb el que disposa 

l'article 44.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, TRLRH: Quan hi hagi raons socials, 

benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, es poden fixar preus 

públics per sota del límit del cost” 



 
 

 

Fonaments de dret 

- L’ordenança vigent número 20 reguladora dels Preus Públics, en el seu 

apartat 20.5. Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Anglès. 

- L'article 44.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, TRLRH 

 

Resolució: 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides, 

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- Establir el preu de 5,00 € per entrada del concert del proper 01 d’octubre 

de 2021 organitzat per l’Ajuntament d’Anglès en el qual actuaran els grups 

Diversiones i Nana’s. 

 

SEGON.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri. 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

ÚNIC.-  Donar compte del Decret número 2021DECR001046 de 30 de setembre de 

2021, d’establiment preu públic concert 01 d’octubre de 2021 amb el redactat que 

consta al document de l’expedient X2021001543. 

 

 

 

Es dona compte del present punt als membres del plenari municipal. 

 

 

 

 

 

3.0.- Reconeixement compatibilitat a la Sra. E.P.P., agent interina de la Policia Local 

d'Anglès. (Expedient núm. X2021001055)  

 

Antecedents de fet  

 

PRIMER.- Vista la instància presentada per la Sra. E.P.P. de data 15 de desembre 

de 2021 amb número de registres d’entrada RE: E2021007703 on sol·licita la 

compatibilitat de les activitats d’agent comercial de Thermomix i Tupperware amb 

el desenvolupament del seu nomenament com agent interina de la Policia Local 

d’Anglès.   



 
 

 

SEGON.- Vist el Decret número 888 de data 18 d’agost de 2021 que aprova: 

“Nomenar a la Sra. E.P.P. amb DNI ***5022**, agent interina de la Policia Local 

d’Anglès, subgrup C2, per acumulació de tasques, per un període de 6 mesos, 

ampliable 3 mesos més (fins a un màxim de 9 mesos), amb efectes a partir del 19 

d’agost de 2021.” 

 

TERCER.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 17 de desembre 

de 2021 que obra a l’expedient.  

 

 

Legislació aplicable 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques.  

 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 

l’administració de la Generalitat.  

 

L’òrgan competent per dictar la present resolució, és el Ple de la corporació, d’acord 

amb l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim 

Local, ja que segons l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, que 

estableix que “En l'àmbit de les corporacions locals, la competència per a fer les 

declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació 

 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Atorgar la compatibilitat a la Sra. E.P.P. amb DNI ***5022**, agent 

interina de la Policia Local d’Anglès, subgrup C2 perquè pugui desenvolupar la feina 

d’agent comercial de Thermomix i Tupperware sempre i quan es doni compliment a 

les condicions següents:  

 

- Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 

horaris de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi 

de lloc en el sector públic. 

 

- La interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per l'exercici 

de l'activitat mercantil, industrial o professional. 

 

SEGON.- Notificar el següent acord a la interessada.  

 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució als representants legals dels treballadors i a 

la cap del servei.  

 

 



 
 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Neus Ros 

Vicente, Jordi Blanquez Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU(4): Pere Espinet Coll, 

Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

4.0.- Moció en relació a la mala qualitat subministrament elèctric al municipi i  a la 

comarca de La Selva. (Expedien t núm. X2021002131)  

 

Antecedents 

 

L’Ajuntament d’Anglès, en concordança amb els Ajuntaments de la comarca de La 

Selva, venen denunciant de forma reiterada, des de fa molts anys, interrupcions del 

servei, talls i microtalls a la xarxa de subministrament elèctric. 

 

Aquestes situacions no es produeixen només en episodis d’inclemències 

meteorològiques extremes sinó de forma ordinària en qualsevol tipus de situació 

meteorològica. 

 

La xarxa de distribució elèctrica que arriba a Anglès i a la comarca està obsoleta i 

l’operadora no afronta les inversions necessàries per a revertir aquesta situació. 

 

La deixadesa en el manteniment de les línies elèctriques afecta també a les 

comunicacions de cossos de seguretat com Bombers, Protecció Civil, ADF o altres 

cossos d’emergències similars, que depenen de la senyal que dona aquest 

repetidor, i que moltes vegades falla. 

 

Davant del cas omís de les companyies elèctriques i, també, davant la manca 

d’acció de la Generalitat de Catalunya com a autoritat pública competent en la 

matèria, el plenari de l’Ajuntament d’Anglès dona suport a l’acord del Consell 

Comarcal,  a proposta del seu Consell d’Alcaldies, i acorda emprendre un seguit 

d’accions per a exigir a la Generalitat una acció decidida i eficaç per a revertir una 

situació que posa en perill vides en situacions d’emergència i afecta greument a 

nivell emocional i econòmic als ciutadans i a les empreses de la comarca. 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a: 

 



 
 

a) Exigir a la companyia elèctrica distribuïdora que adopti les mesures 

correctores necessàries de manera urgent per a garantir el 

subministrament. 

 

 

b) Exigir a les companyies elèctriques l’execució del seu pla d’inversions amb 

un programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon 

estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, 

de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

 

c) Traslladar al Consell Comarcal de la Selva i a la resta d’Ajuntaments de la 

comarca el pla d’inversions i el programa d’inspeccions periòdiques que 

afecti a la comarca. 

 

d) Iniciar proposta de sanció a les operadores elèctriques per possible 

vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de 

l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys 

i perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament 

elèctric. 

 

e) Nomenar un representant com interlocutor amb els Ajuntaments a través del 

Consell Comarcal de la Selva. 

 

f) Obrir un canal específic per a les queixes i reclamacions dels ens locals des 

de la mateixa Generalitat de Catalunya. 

 

SEGON.- Demanar a la ciutadania d’Anglès i als Ajuntaments de la comarca que, 

mentre no s’obri per part de la Generalitat un canal específic per a queixes i 

reclamacions, facin arribar les seves denúncies al propi Consell Comarcal al correu 

presidencia@selva.cat 

 

TERCER.- Demanar al president del Consell Comarcal de la Selva, consellers i grups 

comarcals que emprenguin les accions que estiguin al seu abast per a exigir a la 

Generalitat de Catalunya la solució definitiva d’aquest problema històric. 

 

Aquestes accions inicialment hauran d’incloure una visitat a la Consellera d’Acció 

Climàtica, l’Honorable Sra. Teresa Jordà, actual responsable de la Subdirecció 

General d’Energia i del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric. 

 

El Consell Comarcal de la Selva també posarà el seu departament de Comunicació i 

les accions que consideri oportunes al servei de donar visibilitat a aquesta 

problemàtica, exigir a la Generalitat de Catalunya solucions efectives. 

 

QUART.- Comunicar aquest acord a ENDESA DISTRIBUCION, al Consell Comarcal de 

la Selva i a tots els Ajuntaments de la comarca de La Selva. 

 

 



 
 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Neus Ros 

Vicente, Jordi Blanquez Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU(4): Pere Espinet Coll, 

Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma Jiménez Pla. 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Espinet: El nostre grup hi està d’acord. I a més tenim el pantà, i l’alta tensió i no 

entenem perquè cada dos per tres ens quedem sense llum. 

Sr. Pibernat: A finals de gener l’ACA donarà el vist-i-plau del pla de seguretat, i 

llavors demanarem el desplegament de les sirenes. 

 

 

 

5.0.- Aprovació del Pla d'Igualtat de l 'Ajuntament d'Anglès pel període 2022-2025. 

(Expedient núm. X2021000833) 

 
Antecedents de fet  
 

PRIMER.- Vistos els informes emesos per la secretària municipal de data 16 d’octubre de 

2020 i de 20 de maig de 2021, respectivament.   
 

SEGON.- Vist l’acord del Ple municipal de data 27 de maig de 2021 d’incoació del nou pla 

d’igualtat.  
 

TERCER.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 29 d’octubre de 2021 que 
obra a l’expedient.  

 

QUART.- Atès que en data 9 de novembre de 2021 en seu de Mesa General de Negociació 
s’acorda per unanimitat dels presents: 

 

PRIMER.- Constituir i nomenar com a membres de la comissió negociadora del pla 
d’igualtat, als següents: 

 
Sr. Àlex Luengo, com a representant dels funcionaris.  

Sra. Alba Gellida, com a representant dels treballadors.  

Sr. Jordi Pibernat, com representant de l’Ajuntament.  
Sra. Neus Moragas, com a representant de l’Ajuntament.  

 

Sra. Sandra Pinos Martínez, com a secretària de la comissió. 
 

S’acorda que els dies que hi hagi celebració de sessió d’aquest òrgan, com a  regla general 
serà els dijous a 2/4 de 10. 



 
 

 
SEGON.- Aprovar el qüestionari proposat per fer l’avaluació de la diagnosi en el marc del 

Pla d’igualtat de l’Ajuntament d’Anglès, i enviar als empleats públics de l’Ajuntament per 

emetre les conclusions de la diagnosi i la proposta de contingut del Pla d’Igualtat.  
 

CINQUÈ.- Vista l’acta de la reunió amb la tècnica d’igualtat de Dipsalut de data  12 de 
novembre de 2021 que obra a l’expedient i que ha assessorat sobre el contingut del Pla.  

 

SISÈ.- Amb les observacions efectuades per la tècnica d’igualtat s’ha enviat als empleats 
públics municipals qüestionari per a la diagnosi del Pla, i en base a la seva avaluació i a les 

necessitats de l’Ajuntament, es proposa l’aprovació del Pla d’Igualtat, sens perjudici que és 

un document viu que pot ser modificat per adaptar-se a les noves necessitats que sorgeixin 
al llarg dels anys de la seva vigència.  

 

VUITÈ.- Vist l’acord d’aprovació de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de data 20 de 
desembre de 2021. 

 
 

Legislació aplicable 

 
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. 

 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.  

 
Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat. 

 

Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes 
 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Anglès pel període 2022-2025. 

 

SEGON.- Nomenar com a persona responsable del seguiment i acompliment del Pla a la 
Sra. A.J.P., tècnica de projectes, la qual farà les propostes corresponents i hauran de ser 

validades per la Secretària municipal.  
 

TERCER.- Notificar el present acord als membres de la Comissió Negociadora del Pla 

d’Igualtat, tot sol·licitant-los-hi que incloguin com a membre de la comissió a la responsable 
del seguiment que s’acaba de nomenar.  

 

QUART.- Comunicar el present acord als empleats públics municipals adjuntant el contingut 
del Pla. 

 

CINQUÈ.- Inscriure al Registre de Plans d'igualtat de les empreses, entenent com a tal el 
registre de convenis i acords col·lectius de treball regulat en el Reial Decret 713/2010, de 

28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis, acords col·lectius de treball i plans 
d'igualtat, sense perjudici dels registres de convenis i acords col·lectius de treball, creats i 

regulats per les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències. A la 

sol·licitud d'inscripció s'acompanyarà el full estadística recollida en el corresponent model 



 
 

que estableix el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig. La inscripció en el registre 
permetrà l'accés públic a el contingut dels plans d'igualtat (art. 11 RD 901/2020). 

 

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Neus Ros 

Vicente, Jordi Blanquez Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU(4): Pere Espinet Coll, 

Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

 

 

6.0.- Modificació de la relació de Llocs de Treball provisió administratiu. (Expedient  

núm. X2021002133)  

 
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 l’informe emès per la secretària municipal de data 14 de desembre de 2021 i que 
obra a l’expedient.  

 

Vist l’acord d’aprovació emès a la Mesa General de Negociació de data 20 de desembre de 
2021. 

 
Legislació aplicable  

 

Article 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre 

 

Article 29 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 

funció pública 
 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 



 
 

PRIMER.- Modificar 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 decideixi si es fa un concurs 

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

 
SEGON.- Incloure, com a requisits que han de complir els funcionaris d'altres 

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

corresponent, seran els següents: 
 

1- Resolució de cas pràctic, màxim 30 punts 

2- Prova psicotècnica, apte o no apte.  
3- Valoració de mèrits, màxim 10 punts, segons els següents barems: 

1.Experiènc ia profess ional , màxim 7 punts   

 

Per cada mes complert de serveis prestats en una Administració Pública, en un lloc de trebal l 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.Formac ió prof ess ional , 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.  

 

TERCER.- Una vegada aprovada la modificació de la Relació de Llocs de treball, en el 
termini de trenta dies, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat i es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, així com a la seu electrònica de 

l'Ajuntament. 

 
 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Neus Ros 

Vicente, Jordi Blanquez Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU(4): Pere Espinet Coll, 

Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma Jiménez Pla. 

 

 

7.0.- Donar compte de la Sentència número 176/2021. (Expedient núm. 

X2021000065) 

 

Assumpte 

 

DONAR COMPTE D’UNA SENTÈNCIA 

 

Donar compte de la Sentència número 176/2021, de 18 de novembre, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona (UPSD Cont. Administrativa 1) en el 

recurs ordinari 17/2021 interposat per l’Ajuntament d’Anglès contra l’Organisme 

Autònom de la Diputació de Girona Dipsalut, que estima parcialment i que declara 

que correspon a Dipsalut assumir les cotitzacions de la Seguretat Social de la Sra. 

Àstrid Desset Desset mentre duri la seva situació de serveis especials, aplicant com 

base de cotització la corresponent al lloc de treball que desenvolupava estant en 

actiu, amb obligació de la demandada d’abonar a l’Ajuntament d’Anglès la quantitat 

que hagi abonat per aquest concepte, amb els seus interessos. 

 

No es condemna el pagament de costes. 

 

La resolució judicial no és ferma, contra ella es pot interposar recurs d’apel·lació al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de quinze dies. 

 



 
 

 

 

Es dona compte del present punt als membres del plenari municipal. 

 

 

 

 

 

8.0.- Modificació contracte BFREE GLOBAL SERVICES, SL. (Expedient núm.  

X2021000351) 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist l’acord de la JGL de 15 d’octubre de 2020 de la modificació del contracte que regeix la 
neteja dels edificis municipals.  

 
Vista la proposta efectuada per la regidora de medi ambient, Sra. Rosa Torns, segons la 

qual, a partir de 1 de setembre de 2021, de mutu acord s’han acordat les següents 

modificacions d’hores, i a partir d’aquella data s’estan duent a terme: 
 

-Policia municipal de 3 hores/diàries es passa a 2 hores/diàries 

L’hora de menys que es fa de dilluns a divendres s’ha posat a l’ajuntament , passant a ser 
3,5 hores de dilluns a divendres. Per tant, a efectes de còmput d’hores, es fan 2 hores 

menys a la Policia municipal (la de dissabte i la de diumenge), essent una de les hores, 
festives. 

-Piscina coberta, que tenia 3,75 hores de dilluns a divendres, 2,25 hores el dissabte i 1 

hora el diumenge ha passat a tenir: 3 hores de dilluns a divendres, 2 hores el dissabte i 2 
hores el diumenge. De 22 hores a 19 hores. Per tant, 3 hores setmanals menys.  

-Camp de futbol queda igual. 

-Escola Pompeu Fabra de 18 hores de dilluns a divendres a 16 hores de dilluns a 
divendres. 10 hores setmanals menys. 

 
Essent el cost de la present reducció el següent: 

 

Centre de treball  Preu hora IVA exclòs 
(d’acord amb la 

proposta econòmica que 

f igura al contracte) 

Hores setmanals 
reduïdes 

Minoració cost anual iva 
exclòs 

Pompeu Fabra 16,09 € (preu hora 

netejador diürn)  

10 (*) 6.436,00 €  

Piscina coberta 16,09 € (preu hora 
netejador diürn) 

3 2.510,04 € 

Policia municipal 16,09 € (preu hora 
netejador diürn) 

1 836,68 € 

17,69 € (preu hora 
netejador festiu) 

1 919,88 € 

TOTAL ANUAL   10.702,60 € 



 
 

 
(*) durant 10 mesos, les 4 hores al dia durant 12 dies al juliol s’han de continuar prestant  

 

Vista la instància presentada pel representant de l’empresa BFREE amb registre d’entrada 
E2021007304 de data 29 de novembre de 2021. 

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

a l’expedient.  

 
Atès que s’ha verificat que no es va re-ajustar la garantia corresponent a la modificació del 

contracte aprovat mitjançant l’acord de la JGL de 15 d’octubre de 2020 el re-ajust de la 

qual havia de ser de 1.663,31 €.  
 

Vist l’informe emès per la intervenció municipal de fiscalització prèvia limitada que obra a 

l’expedient.  
 

Legislació aplicable  
 

Disposició Transitòria Primera .1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic 
 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.  
 

 
Resolució  

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local en data 27 de febrer 

de 2018. 

 
SEGON.- Obviar el tràmit d’audiència al contractista, ja que les modificacions proposades 

estan acordades amb el contractista i, per tant, s’entén com a prova de conformitat per 

part del mateix. 
 

TERCER.- Modificar el contracte de neteja dels edificis municipals adjudicat a BFREE 
GLOBAL SERVICES, S.L., amb NIF B-65367666en data 7 de juny de 2018, amb efectes 

retroactius des del 1 de setembre de 2021, en els següents termes:  

 
-Policia municipal de 3 hores/diàries es passa a 2 hores/diàries 

L’hora de menys que es fa de dilluns a divendres s’ha posat a l’ajuntament , passant a ser 

3,5 hores de dilluns a divendres. Per tant, a efectes de còmput d’hores queda igual.  
-Piscina coberta, que tenia 3,75 hores de dilluns a divendres, 2,25 hores el dissabte i 1 

hora el diumenge ha passat a tenir: 3 hores de dilluns a divendres, 2 hores el dissabte i 2 

hores el diumenge. De 22 hores a 19 hores. Per tant, 3 hores setmanals menys.  
-Camp de futbol queda igual. 

-Escola Pompeu Fabra de 18 hores de dilluns a divendres a 16 hores de dilluns a 
divendres. 10 hores setmanals menys. 

 

Essent el cost de la present reducció el següent: 



 
 

 
 

 

Centre de 
treball  

Preu hora IVA 
exclòs (d’acord 

amb la proposta  
econòmica que 

f igura al 

contracte) 

Hores 
setmanals 

reduïdes 

Minoració 
cost anual 

IVA exclòs 

Minoració cost  
anual IVA 

inclòs 

Aplicació 
pressupostària 

Pompeu Fabra 16,09 € (preu 

hora netejador 
diürn)  

10 (*) 6.436,00 €  7.787,56 € 323 22700  

Piscina coberta 16,09 € (preu 
hora netejador 

diürn) 

3 2.510,04 € 3.037,15 € 342 22700 

Policia 

municipal 

16,09 € (preu 

hora netejador 
diürn) 

1 836,68 € 1.012,38 € 920 22700 

17,69 € (preu 
hora netejador 

festiu) 

1 919,88 € 1.113,05 € 

TOTAL ANUAL 10.702,60 € 12.950,14 €  

 

(*) durant 10 mesos, les 4 hores al dia durant 12 dies al juliol s’han de continuar prestant  
 

QUART.- Sol·licitar a BFREE FACILITY SERVICES SL el re-ajust de la garantia definitiva 
dipositada corresponent a l’increment d’acord amb la modificació del contracte aprovada 

d’acord amb l’acord de JGL de 15 d’octubre de 2020 (1.663,31 €) minorant d’aquest 

import, el 5% de la modificació aprovada al punt anterior (535,13 €), essent el TOTAL de 
l’ import a dipositar, en concepte de re-ajust de la garantia def init iva, de 1.128,18 €. 

 

CINQUÈ.- Formalitzar la present modificació i publicar-la al perfil del contractant.  
 

SISÈ.- Rebutjar les factures presentades per BFREE GLOBAL SERVICES, S.L., dels mesos de 
setembre, octubre, novembre de 2021 atès que les factures a partir del setembre de 2021  

s’han de regularitzar tenint en compte que s’estan realitzant un total de 13 hores 

setmanals menys.  
 

SETÈ.- Denegar el pagament dels interessos de demora sol·licitat pel representant de 

BFREE GLOBAL SERVICES, S.L., a la instància amb RE E2021007304 atès que segons 
informa la tramitadora de l’expedient de control de les hores efectivament realitzades, els 

excels per comprovar els controls horaris per part de BFREE i poder validar les factures es 
van rebre a les següents dates: 

01/07/2021  Excels de març i abril.  

05/07/2021  Excel de maig 
09/11/2021  Excel de juny, juliol, agost i setembre  

 



 
 

VUITÈ.- Sol·licitar a BFREE GLOBAL SERVICES, S.L el desglós, justificació i autorització per 
part de l’Ajuntament de la bossa d’hores que considera que l’Ajuntament té pendent a fi de 

mirar de resoldre la discrepància.  

 
NOVÈ.- Requerir a BFREE GLOBAL SERVICES S.L. els albarans d’especialista des del 1 de 

juliol de 2018 fins a l’actualitat atès que consta al contracte que l’empresa ha de realitzar 
357 hores/anuals i no li consta a l’Ajuntament que s’hagin realitzat totes.  

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per 9 dels assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Neus Ros 

Vicente, Jordi Blanquez Berenguer i Joan Valencia Palom. 

En Contra: PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma 

Jiménez Pla. 

 

INTERVENCIONS: 

Pere Espinet: No hi estem d’acord, jo m’esperaria a què passés la sisena onada.  

Jordi Pibernat: No és cap retallada. És consensuat. Les instruccions del 

Departament han canviat.  

Esteve Callís: No seria millor esperar uns dies per fer aquesta modificació.  

David Bohigas: De facto, això ja es va fent des del mes de setembre. Ja s’aprova 

ara acorde amb les normatives actuals d’aquests espais.  

Si ens canvien les normatives, anem per darrera i no per davant. El virus corre més 

que les normatives.  

Rosa Torns: Les neteges es fan de forma molt correcta.  

Esteve Callís: No és imputable a l’Ajuntament, això ja ho sabem.  

Jordi Pibernat: Estem regularitzant ara i posant-nos al dia des del setembre. I si s’ha 

de fer alguna modificació la farem sense problema.  

 

 

 
I, no havent-hi més assumptes per a tractar el president, aixeca la sessió a l'hora 

esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

 

El President,    
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