
 1 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.31 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12 de setembre de 2017, 
sota la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes Zafra, es 
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Jordi Masquef Creus i 
Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària accidental, Laia Oliver 
Pastoret, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur a terme la 
sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Excusen la seva absència l'alcaldessa Marta Felip Torres i la regidora 
membre de la Junta de Govern Local Dolors Pujol Matas. 

A les catorze hores i quinze minuts, la Presidència declara oberta la 
sessió. 

 
----1. Ajuntament: S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, 
ordinària del dia 4 de setembre de 2017, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Cultura: Es requereix documentació al segon classificat de la licitació 
convocada per a contractar el <Servei de porteria, acomodació i taquilla al 
Teatre el Jardí, Sala la Cate i Auditori Caputxins>. Es procedeix a la lectura de 
la proposta següent: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol d’enguany 
es va aprovar la classificació de les ofertes presentades a la licitació convocada 
per a contractar el <Servei de porteria, acomodació i taquilla al Teatre el Jardí, 
Sala la Cate i Auditori Caputxins> i es va requerir el licitador primer classificat 
Freelance Models, S.L. a fi que presentés la documentació que hi consta en 
aplicació de l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre i clàusula 16 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars.  
Vist que d’acord amb el Decret de data 10 d’agost de 2017 el termini per a la 
seva presentació finalitzava el dia 30 d’agost.  
Vist que dit licitador no ha presentat la documentació requerida i ha presentat 
una instància en data 29 d’agost d’enguany, amb registre d’entrada 20.225, 
exposant una sèrie de punts que considera que s’han de resoldre, sobre 
titulacions, categories professionals i seguretat i conclou que no pot acceptar 
unes clàusules d’un contracte amb aquestes i altres carències, demana que 
s’aturi el concurs fins que es solucionin aquests punts i que pugui continuar 
duent a terme el servei que ha anat prestant al Teatre Municipal El Jardí. 
També manifesta que va presentar un pressupost fins a desembre de 2017 i 
que aquest ha estat aprovat. Respecte aquesta darrera manifestació cal dir que 
el licitador no té cap contracte vigent amb l’Ajuntament, ja que el darrer 
contracte menor es va aprovar per Decret de data 5 de juny d’acord amb 
pressupost presentat pel període de juny a agost d’enguany.  
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Vist que el Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques 
no va ser objecte de recurs ni pel licitador Freelance Models, SL ni per cap altre 
interessat ni el licitador va demanar cap aclariment o dubte durant la tramitació 
del procediment i dit licitador va presentar oferta a la licitació, fet que implica la 
seva acceptació, pel que els Plecs de Clàusules són la Llei del contracte, tal 
com estableix l’article 145.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre i vinculen a totes les 
parts, tal com els tribunals han establert reiteradament, sense que ara el 
licitador millor classificat pugui no acceptar-les ni suspendre la presentació de 
la documentació requerida.  
Vist que l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre estableix que en cas que el 
licitador millor classificat no complimenti adequadament el requeriment 
senyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en que hagin 
quedat classificades les ofertes.  
Vist que el licitador millor classificat següent és Adrià Illa Bonany, cal procedir a 
requerir-li la documentació establerta al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, per tot això, el Regidor delegat del Servei de Contractació, proposa 
que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia  Presidència, adopti 
els acords següents: 
1er.- Entendre que el licitador Freelance Models, SL ha retirat la seva oferta.  
2on.- Requerir el licitador Adrià Illa Bonany a fi que en el termini de deu (10) 
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord 
presenti la documentació següent, que es presentarà acompanyada d’instància 
que es dirigirà a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda 
Salvador Dalí, 107, i es podrà presentar en les formes admeses en la normativa 
de règim jurídic de les Administracions Públiques, entre elles presentació 
electrònica a través de la carpeta ciutadana allotjada a la web municipal: 
1.- DNI del proponent. 
2.- Escriptures socials, degudament inscrites. 
3.- Poders, si s'actua en representació d'un altre o és una persona jurídica. 
4.- Resguard de la garantia definitiva per un import de 1.620,10 EUR d’acord 
amb la clàusula 14 del Plec. La garantia definitiva es presentarà a l'Oficina 
Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). 
5.- A fi d'acreditar la solvència tècnica haurà d'acreditar experiència en serveis 
d'igual o similar naturalesa als d'aquest contracte, i el requisit mínim és que 
l'import anual en l'any de major execució dins els darrer 5 anys sigui de 5.000 € 
sense IVA. Per a acreditar dita experiència caldrà presentar: 
- relació dels serveis realitzats en els darrers cinc anys que inclogui import, 
dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos i tipus de servei.  
- els treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 
6.- A fi d'acreditar la solvència econòmica i financera:  
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Caldrà acreditar un volum de negoci que referit a l'any de major volum de 
negoci en els tres darrers exercicis conclosos sigui almenys de 5.000 €. 
S'acreditarà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l'empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari, per les 
dipositades a registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negoci mitjançant els  llibres que estigui obligat a portar o, si no ho està, 
documentació justificativa. 
La solvència exigida als apartats 5 i 6 es podrà acreditar mitjançant classificació 
com a contractista de serveis Grup L Subgrup 6, categoria a. 
7.- Documentació acreditativa de disposar dels mitjans humans que s'hagi 
compromès a dedicar a l'execució del contracte d'acord amb l'article 64.2 del 
TRLLCSP, Plec de Prescripcions Tècniques i oferta. Dita documentació 
consistirà en la titulació exigida al plec de prescripcions tècniques tant pel Cap 
de Sala com per almenys una altra persona de l'equip i currículum vitae del Cap 
de Sala, acompanyat de documentació acreditativa de l'experiència del Cap de 
Sala en tasques similars en teatres, auditoris o sales similars. 
8.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 
9.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 
10.- Pòlissa de responsabilitat civil i rebut en vigor, amb els capitals establerts a 
la clàusula 8. 
11.- Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques: 
- si l’empresa és subjecte passiu de l’impost i està obligat a pagar-lo, ha de 
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat 
d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de 
l’impost. 
- si l’empresa  es troba en algun supòsit d’exempció, aportarà una declaració 
responsable especificant que està exempta i també aportarà el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris. 
12.- Registre de Licitadors: D'acord amb l'article 83 del TRLLCSP,  la inscripció 
al Registre Oficial de licitadors de l'Estat o la Generalitat de Catalunya, acredita 
segons el que hi estigui establert i llevat de prova en contra, les condicions 
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar que hi hagin de constar.  
Els licitadors inscrits que ho desitgin podran acreditar dites condicions 
mitjançant una declaració responsable manifestant que les circumstàncies 
reflectides al Registre no han experimentat variació i, en tal cas, l'Ajuntament 
accedirà electrònicament a les dades del RELI.  
3er.- Notificar l’anterior acord als licitadors presentats. 
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 

 



 4 

A continuació, es proposa una esmena, que s'aprova per unanimitat, en el 
sentit que el punt 1er. de la part resolutiva quedi redactat de la manera 
següent: "Desestimar la instància formulada en data 29 d'agost de 2017, 
Registre d'Entrada 20255 i entendre que el licitador Freelance Models, SL ha 
retirat la seva oferta." 
 
Seguidament, s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a 
vot, d'aprovar la proposta següent: 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol d’enguany 
es va aprovar la classificació de les ofertes presentades a la licitació convocada 
per a contractar el <Servei de porteria, acomodació i taquilla al Teatre el Jardí, 
Sala la Cate i Auditori Caputxins> i es va requerir el licitador primer classificat 
Freelance Models, S.L. a fi que presentés la documentació que hi consta en 
aplicació de l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre i clàusula 16 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars.  
Vist que d’acord amb el Decret de data 10 d’agost de 2017 el termini per a la 
seva presentació finalitzava el dia 30 d’agost.  
Vist que dit licitador no ha presentat la documentació requerida i ha presentat 
una instància en data 29 d’agost d’enguany, amb registre d’entrada 20.225, 
exposant una sèrie de punts que considera que s’han de resoldre, sobre 
titulacions, categories professionals i seguretat i conclou que no pot acceptar 
unes clàusules d’un contracte amb aquestes i altres carències, demana que 
s’aturi el concurs fins que es solucionin aquests punts i que pugui continuar 
duent a terme el servei que ha anat prestant al Teatre Municipal El Jardí. 
També manifesta que va presentar un pressupost fins a desembre de 2017 i 
que aquest ha estat aprovat. Respecte aquesta darrera manifestació cal dir que 
el licitador no té cap contracte vigent amb l’Ajuntament, ja que el darrer 
contracte menor es va aprovar per Decret de data 5 de juny d’acord amb 
pressupost presentat pel període de juny a agost d’enguany.  
Vist que el Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques 
no va ser objecte de recurs ni pel licitador Freelance Models, SL ni per cap altre 
interessat ni el licitador va demanar cap aclariment o dubte durant la tramitació 
del procediment i dit licitador va presentar oferta a la licitació, fet que implica la 
seva acceptació, pel que els Plecs de Clàusules són la Llei del contracte, tal 
com estableix l’article 145.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre i vinculen a totes les 
parts, tal com els tribunals han establert reiteradament, sense que ara el 
licitador millor classificat pugui no acceptar-les ni suspendre la presentació de 
la documentació requerida.  
Vist que l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 de novembre estableix que en cas que el 
licitador millor classificat no complimenti adequadament el requeriment 
senyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en que hagin 
quedat classificades les ofertes.  
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Vist que el licitador millor classificat següent és Adrià Illa Bonany, cal procedir a 
requerir-li la documentació establerta al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, per tot això, el Regidor delegat del Servei de Contractació, proposa 
que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia  Presidència, adopti 
els acords següents: 
1er.- Desestimar la instància formulada en data 29 d'agost de 2017, Registre 
d'Entrada 20255 i entendre que el licitador Freelance Models, SL ha retirat la 
seva oferta. 
2on.- Requerir el licitador Adrià Illa Bonany a fi que en el termini de deu (10) 
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord 
presenti la documentació següent, que es presentarà acompanyada d’instància 
que es dirigirà a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), Ronda 
Salvador Dalí, 107, i es podrà presentar en les formes admeses en la normativa 
de règim jurídic de les Administracions Públiques, entre elles presentació 
electrònica a través de la carpeta ciutadana allotjada a la web municipal: 
1.- DNI del proponent. 
2.- Escriptures socials, degudament inscrites. 
3.- Poders, si s'actua en representació d'un altre o és una persona jurídica. 
4.- Resguard de la garantia definitiva per un import de 1.620,10 EUR d’acord 
amb la clàusula 14 del Plec. La garantia definitiva es presentarà a l'Oficina 
Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). 
5.- A fi d'acreditar la solvència tècnica haurà d'acreditar experiència en serveis 
d'igual o similar naturalesa als d'aquest contracte, i el requisit mínim és que 
l'import anual en l'any de major execució dins els darrer 5 anys sigui de 5.000 € 
sense IVA. Per a acreditar dita experiència caldrà presentar: 
- relació dels serveis realitzats en els darrers cinc anys que inclogui import, 
dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos i tipus de servei.  
- els treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 
6.- A fi d'acreditar la solvència econòmica i financera:  
Caldrà acreditar un volum de negoci que referit a l'any de major volum de 
negoci en els tres darrers exercicis conclosos sigui almenys de 5.000 €. 
S'acreditarà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l'empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari, per les 
dipositades a registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negoci mitjançant els  llibres que estigui obligat a portar o, si no ho està, 
documentació justificativa. 
La solvència exigida als apartats 5 i 6 es podrà acreditar mitjançant classificació 
com a contractista de serveis Grup L Subgrup 6, categoria a. 
7.- Documentació acreditativa de disposar dels mitjans humans que s'hagi 
compromès a dedicar a l'execució del contracte d'acord amb l'article 64.2 del 
TRLLCSP, Plec de Prescripcions Tècniques i oferta. Dita documentació 
consistirà en la titulació exigida al plec de prescripcions tècniques tant pel Cap 
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de Sala com per almenys una altra persona de l'equip i currículum vitae del Cap 
de Sala, acompanyat de documentació acreditativa de l'experiència del Cap de 
Sala en tasques similars en teatres, auditoris o sales similars. 
8.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 
9.- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 
10.- Pòlissa de responsabilitat civil i rebut en vigor, amb els capitals establerts a 
la clàusula 8. 
11.- Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques: 
- si l’empresa és subjecte passiu de l’impost i està obligat a pagar-lo, ha de 
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat 
d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de 
l’impost. 
- si l’empresa  es troba en algun supòsit d’exempció, aportarà una declaració 
responsable especificant que està exempta i també aportarà el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris. 
12.- Registre de Licitadors: D'acord amb l'article 83 del TRLLCSP,  la inscripció 
al Registre Oficial de licitadors de l'Estat o la Generalitat de Catalunya, acredita 
segons el que hi estigui establert i llevat de prova en contra, les condicions 
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar que hi hagin de constar.  
Els licitadors inscrits que ho desitgin podran acreditar dites condicions 
mitjançant una declaració responsable manifestant que les circumstàncies 
reflectides al Registre no han experimentat variació i, en tal cas, l'Ajuntament 
accedirà electrònicament a les dades del RELI.  
3er.- Notificar l’anterior acord als licitadors presentats. 
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executin els acords anteriors." 
 
----Personal: Es convoquen proves selectives per a la selecció d’una plaça de 
la subescala tècnica de l’escala d’Administració General, en règim funcionari 
interí, i s'aproven les  bases que han de regir el corresponent procediment 
selectiu. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent: 

"Assumpte 
Proposta relativa a convocar proves selectives per a la selecció d’una plaça de 
tècnic d’administració general en règim funcionari interí i a aprovar les bases 
que han de regir el corresponent procés selectiu 
Relació de fets. 
En data 6 d’octubre de 2016 el Ple Municipal va aprovar una modificació de la 
plantilla de personal per a la creació d’una plaça de tècnic d’administració 
general dintre de la plantilla de personal funcionari. 
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L’alcaldessa presidenta, mitjançant decret núm. RRHH2016000306 de data 22 
de desembre de 2016, de conformitat amb les places vacants que figuren al 
pressupost i la plantilla aprovada pel Ple el dia 4 de març de 2016 va aprovar la 
modificació de l’oferta pública d'ocupació, amb la inclusió, entre altres, de les 
places següents: 
PERSONAL FUNCIONARI 
- Escala d’administració general. 
- Subescala tècnica.  
- Plaça: Tècnic/a d’Administració General 
- Grup: A 
- Subgrup: A1 
- vacants: 1 
- vacants reservades a promoció interna: 0. 
- Sistema de selecció: concurs oposició. 
En data 1 de juny de 2017 el Ple Municipal va aprovar definitivament el 
Pressupost de l’Ajuntment de Figueres per l’any 2017 i, conjuntament amb el 
Pressupost va aprovar la plantilla de personal.  
La plantilla de personal contempla les places vacants que hi ha a la plantilla de 
l’Ajuntament i, respecte a la subescala tècnica de l’escala d’administració 
general consten 12 places de les quals 5 estan vacants.  
Una d’aquestes places vacants correspon a la plaça creada per modificació de 
la plantilla efectuada per acord de ple de data 6 d’octubre de 2016 i que 
continua vacant en l’actualitat.  
Des de la regidoria de Recursos Humans es considera prioritari convocar i 
cobrir aquesta plaça atès el volum de feina i expedients que s’originen al servei 
de Recursos Humans. Per això s’han redactat unes bases de selecció per 
ocupar aquesta plaça, vacant a la plantilla municipal, en règim de funcionari 
interí, fins que sigui possible la seva cobertura definitiva.  
L’article 19.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017 estableix que no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables. 
Pel que fa a la consignació pressupostària necessària per al nomenament del 
tècnic d’administració general que resulti del procés selectiu aquesta haurà 
d’estar prevista en el Pressupost municipal de 2018 atès que la previsió 
respecte a la finalització d’aquest procés selectiu és que es porti a terme durant 
el mes de desembre de 2017 i el nomenament del candidat seleccionat es 
realitzi durant el mes de gener de 2018. 
Fonaments de dret. 
1.- Article 10 i articles 55 i següents 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. 
2. Article 94 i següents del Reglament de Personal al Servei de les Entitats 
Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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3. Article 19.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017. 
4. L’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases de selecció del 
personal de l’Ajuntament és l’Alcalde, com a President de la Corporació.  
5. El Decret de l’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2015 pel qual 
s’aproven les delegacions de l’alcaldessa a la Junta de Govern Local. 
Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
1er.-  Aprovar les bases que han de regir el corresponent procediment selectiu i 
que són les que es transcriuen a continuació: 
Bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a d'administració general en 
règim funcionari interí. 
Primera. Objecte de la convocatòria. 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de 
concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a d'administració general en règim 
funcionari interí per a la cobertura temporal d'una plaça vacant i fins a la seva 
cobertura definitiva. 
Segona. Condicions dels aspirants. 
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les 
aspirants reuneixin els requisits següents: 
a.- Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la 
Unió Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba 
definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. 
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa 
als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però 
visquin a càrrec dels seus progenitors. 
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar 
coneixements suficients de llengua espanyola i hauran de superar les proves 
establertes amb aquesta finalitat. 
b.- Haver complert setze anys d’edat. 
c.- No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 
separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. 
d.- Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de llicenciatura 
universitària en dret, ciències polítiques, econòmiques o empresarials, 
intendent mercantil, actuari o altres anàlogues. En cas de presentació d’altres 
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titulacions anàlogues, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de 
l’equivalència de les titulacions presentades. 
e.- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest 
compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que 
impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca 
aquest procés de selecció. 
f.- Acreditar el nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent, de 
coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de 
Català. 
Els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l’últim dia de 
presentació de sol�licituds, sense perjudici del termini que es concedeixi per a 
esmena de sol�licituds.  
En cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els 
coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través de les proves 
programades per a tal efecte dintre del procés selectiu. 
Tercera. Tramitació de les sol�licituds 
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una 
instància en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes 
bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies 
es dirigiran a l'alcaldia presidència i es presentaran al registre general d’aquest 
Ajuntament o en la forma que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i per un termini de 10 dies 
naturals. 
A la instància s’adjuntarà: 
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del document equivalent dels 
altres països. 
b) Currículum vitae. 
c) Certificats i títols acreditatius dels mèrits al�legats, tant personals com 
professionals. 
Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia 
compulsada o un altre mitjà que n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent, no 
tenint-se per presentats els documents que no compleixin amb aquests 
requisits. 
Quarta. Llistat d’admesos/es i exclosos/es 
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l'alcaldia presidència 
dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, nomenant 
els membres del tribunal i fixant la data d’inici de les proves, la qual es 
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de la casa de la vila, amb 
indicació del lloc on es trobin exposades al públic les esmentades llistes 
certificades i del termini d'esmena d’errades que, si s'escau, es pot concedir 
als/a les aspirants exclosos/es. En la mateixa resolució s’indicarà la composició 
del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament dels exercicis. 
La publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis serà determinant dels 
terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos. 
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Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es 
publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació. 
Cinquena. Tribunal qualificador 
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran 
segons disposa el Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 60 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, i estaran constituïts de la següent manera, tots ells 
amb coneixements professionals suficients d’acord amb la plaça convocada:   
- President: Un funcionari de carrera de l’Ajuntament o un funcionari 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que presti els seus 
serveis en un lloc de treball de l’Ajuntament. 
- Un/a vocal membre del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament. 
- Un/a vocal tècnic/a en la matèria. 
- Un/a vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
- Farà les funcions de secretari/ària, el/la de la corporació o un/a funcionari/ària 
de carrera en qui delegui, amb veu però sense vot. 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència dels seus tres 
membres amb veu i vot, titulars o suplents. En tot cas serà necessària la 
presència del president i del secretari. També podrà assistir-hi, com a convidat, 
un representant de la junta de personal que actuarà com a observador amb veu 
però sense vot. 
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 concorrin les 
circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Público. 
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. 
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. 
Sisena. Inici del procés selectiu. 
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que serà publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La convocatòria, juntament amb 
les bases del procés de selecció, es publicarà íntegrament al tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. Un extracte de la 
convocatòria, amb la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'han 
publicat les bases de selecció completes, es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, essent aquesta publicació la que marqui l'inici del 
termini de presentació d'instàncies. 
Setena. Desenvolupament del procés selectiu. 
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El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure i constarà de les 
següents fases:  
A. Fase prèvia: coneixement de les llengües oficials. Constarà de les següents 
proves:  
1. Prova de català, nivell de suficiència (certificat C), que s’adequarà 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. 
Estarà exempt de les proves per valorar el coneixement del català qui, 
juntament amb la sol�licitud de prendre part en les proves selectives, presenti 
original o còpia compulsada de documentació que acrediti estar en alguna 
d'aquestes situacions: 
a.- Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials 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 Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua 
catalana, cal presentar un certificat expedit a sol�licitud de la persona 
interessada 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. 
2. Prova de coneixements de llengua espanyola: els coneixements de la 
llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola.  
La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una 
conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de 
manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de 
l’aspirant.  
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un Estat 
diferent a Espanya que tingui com a llengua oficial l'idioma espanyol o que 
hagin presentat, juntament amb la instància sol�licitant prendre part en el 
procés de selecció, fotocòpia compulsada d ’algun dels documents següents: 
- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat 
a l’Estat espanyol. 
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti 
que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. 
Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de 
selecció els/les aspirants que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció 
degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues proves.  
B. Fase d’oposició: 
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La fase d’oposició consistirà en la resolució d’un cas pràctic, que pot consistir 
en més d’un exercici, sobre coneixements propis de la plaça que es convoca 
relacionat amb el temari annex. Per a la resolució del cas pràctic els/les 
aspirants podran fer ús dels textos legals sense comentar dels que vinguin 
proveïts/ïdes. 
El tribunal, si ho creu convenient, podrà optar per demanar la lectura de la 
solució plantejada i sol�licitar als/ a les aspirants els aclariments que estimi 
oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a 
explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin sol�licitats. La 
incompareixença comportarà la no superació de la prova. 
C. Fase de concurs: 
Consistirà en la valoració dels mèrits al�legats i acreditats documentalment de 
forma fefaent pels/per les aspirants. No es tindran en compte aquells mèrits 
que no s'acreditin a través de documentació original o còpies compulsades. 
El tribunal d’avaluació farà la valoració de mèrits d’acord amb els barems 
següents. La valoració màxima total no podrà superar els 5 punts en cap cas: 
1.- Serveis prestats en tasques anàlogues: Fins a un màxim de 1,5 punts. 
- A l’administració local: 0,2 punts/mes. 
- En altres administracions públiques: 0,1 punts/mes 
Aquests mèrits s'han d'acreditar amb el corresponent certificat de serveis 
prestats emès per l'administració competent.  
2. Estudis realitzats i cursets i seminaris relacionats amb les funcions 
específiques de la plaça a cobrir: fins a un màxim de 1,5 punts. 
- 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 40 hores, 0'10 punts. 
- Si la seva durada és de més de 40 hores i fins a 70 hores, 0'20 punts. 
- Si la seva  durada és de més de 70 hores i fins a 100 hores es puntuarà amb 
0'30 punts. 
- Si la seva durada és superior a 100 hores, es puntuarà amb 0,40 punts.  
3. Entrevista, fins un màxim de 2 punts 
El tribunal mantindrà una entrevista amb les persones aspirants que hagin 
superat a fase d’oposició, per tal d’avaluar l’adequació i idoneïtat dels aspirants 
per a realitzar les tasques i funcions pròpies de la plaça.  
L’entrevista s’estructurarà de la següent manera:  
- Fins a 1,5 punts per la valoració del perfil competencial de les persones 
aspirants, referit a les següents habilitats i actituds:  
1) Habilitats:  
a) Capacitat analítica.  
b) Capacitat d’adaptació al canvi.  
c) Domini professional.  
d) Gestió de la informació.  
e) Orientació a la qualitat del resultat.  
2) Actituds:  
a) Aprendre a aprendre.  
b) Compromís amb l’organització.  
c) Habilitats interpersonals.  
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d) Iniciativa.  
e) Visió estratègica.  
f) Autocontrol.  
- Fins a 0,5 punts per constatar i ampliar la informació detallada en el 
currículum i determinar i clarificar els valors professionals que les persones 
aspirants poden aportar. 
La puntuació obtinguda en aquesta fase incrementarà la del conjunt de les 
proves de la fase d’oposició. Aquesta puntuació no podrà ser aplicada per 
superar les diferents proves obligatòries de la fase d’oposició. 
Vuitena. Qualificació de les proves, del concurs oposició i disposicions de 
caràcter general. 
La prova de la fase d’oposició és obligatòria i eliminatòria i qualificada fins un 
màxim de 10 punts, essent considerats/ades no aprovats/ades i exclosos/es del 
procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 
punts. El nombre de punts que cada membre del tribunal atorgarà serà de 0 a 
10 punts. La nota final serà el resultat de la mitjana aritmètica dels punts 
atorgats per cada membre del tribunal.  
La puntuació de la fase d’oposició ve determinada per l'obtinguda a la prova 
d'aquesta fase. 
En cas que a la prova de l’oposició hi hagi més d’un exercici a fer, els exercicis 
es puntuaran per separat sobre una puntuació màxima de 10 punts i s’entendrà 
superada la prova si la mitjana aritmètica de tots els exercicis dóna una 
puntuació de com a mínim 5 punts. 
Al final de la prova de la fase d'oposició el tribunal farà públiques les 
qualificacions obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació 
mínima per superar la prova obtindran la qualificació de no aprovats/ades i 
quedaran eliminats/ades del procés selectiu.  
A la puntuació de la fase d’oposició s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la 
valoració de mèrits. El resultat final del concurs oposició i la classificació final 
dels/de les aspirants que no hagin estat eliminats/ades vindran determinats per 
la suma de les puntuacions obtingudes a les fases d’oposició i concurs. En cap 
cas la puntuació obtinguda en el concurs podrà utilitzar-se per superar la fase 
d’oposició. El resultat es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de 
realització dels exercicis o de l’entrevista 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 en la sol�licitud per 
prendre part en el procés selectiu. 
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el 
procés selectiu 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 presa de 
possessió. No obstant això, si durant el desenvolupament del procés selectiu 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. 
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En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la 
seva personalitat. 
En cas d’empat en la qualificació final del concurs oposició per haver obtingut 
dues o més persones la mateixa puntuació, el tribunal de selecció mantindrà 
una entrevista amb les persones empatades per valorar la seva adequació a 
les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. El tribunal 
valorarà l'entrevista fins a un màxim de 5 punts que s'atorgaran als sols efectes 
de dirimir l'empat i que, en cap cas, se sumaran a la puntuació obtinguda en el 
concurs oposició, de manera que l'entrevista no podrà suposar en cap cas una 
variació en l'ordre respecte a les persones no implicades en l'empat.  
Novena. Actuació dels /de les aspirants 
Al començament de cada prova, els/les aspirants seran cridats en crida única 
en el dia i el lloc de es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no 
compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats 
discrecionalment pel tribunal. 
El tribunal determinarà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que 
no puguin fer tots els aspirants de forma simultània. 
Desena. Proposta de nomenament. 
Un cop atribuïdes les puntuacions del concurs a cadascun/una dels/de les 
aspirants que hagin superat la fase d'oposició, el tribunal farà pública la 
puntuació i la proposta de nomenament d'acord amb l'ordre de classificació 
dels/de les aspirants, no podent-se superar el nombre de places convocades, i 
comunicarà l’esmentada relació en forma de proposta a l'Alcaldia per tal que 
efectuï els corresponents nomenaments. 
Onzena. Presentació de documentació. 
Els aspirants proposats presentaran a l'Ajuntament, dins el termini de 5 dies 
naturals des que es faci pública la relació de persones aprovades a què es 
refereix la base anterior, els documents acreditatius de les condicions per 
prendre part a les proves que s’exigeixen a la base segona, i que són: 
1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del document equivalent 
d'altres països. 
2. Justificació del títol exigit. 
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada del servei de cap 
administració pública per expedient disciplinari o per sentència ferma, així com 
de no incórrer en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a les lleis 
i reglaments, i de no trobar-se en situació d'inhabilitació per a l’exercici  de les 
funcions públiques. 
Els/les aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la unió europea o 
país amb conveni subscrit amb ella i ratificat per Espanya hauran de presentar 
documentació certificada per les autoritats competents del seu país d’origen 
amb acreditació de no estar sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna 
penal que impedeixi, al seu estat, l’accés a la funció pública. 
4. Certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti  el normal 
exercici de la funció. 
Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, la persona proposada 
pel tribunal no presentés la documentació, no podrà ser nomenada, quedant 
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anul�lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les responsabilitats en 
què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. 
Dotzena. Nomenament. 
Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, 
l’alcaldia emetrà el nomenament a favor de la persona proposada pel tribunal 
com a personal funcionari interí.  
L'aspirant haurà de prendre possessió del lloc en el termini de 15 dies naturals 
a comptar a partir de l'endemà de la publicació del nomenament. L’aspirant que 
injustificadament no prengui possessió del lloc, perdrà tots els drets derivats del 
procés de selecció i del subsegüent nomenament.  
Mentre no s’hagi produït la presa de possessió, no se generarà cap dret 
econòmic a favor de l'aspirant. 
Tretzena. Normativa aplicable 
En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha 
estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de 
l’Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic/ica 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 reglament de personal al servei 
de les administracions locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i 
jornada, la persona nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els 
òrgans corresponents de l’Ajuntament.  
Catorzena. Borsa de treball 
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés 
selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb l’ordre de qualificació 
per al seu nomenament com a funcionaris interins o per a la seva contractació 
en règim laboral temporal per a llocs de treball de la mateixa categoria en el 
termini de dos anys a comptar des de la data de finalització del procés selectiu, 
i d'acord amb el que estableixen les bases generals de funcionament de les 
borses de treball de l'Ajuntament publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 56, de 21 de març de 2014.  
Quinzena. Recursos  
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es i contra el nomenament 
de personal funcionari interí podrà interposar-se potestativament recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes 
comptat des de la data de notificació o publicació de la resolució de què es 
tracti. Si es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins 
que aquell sigui resolt expressament o hagi produït la seva desestimació per 
silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució, 
s’entendrà el recurs desestimat per silenci administratiu i es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu de 
Girona en el termini de 2 mesos a comptar de la data de notificació expressa o 
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en el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en que es 
produeixi l’acte presumpte. 
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per interposar 
aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
publicació de la resolució que s'escaigui, sens perjudici que pugui exercitar-se, 
en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. 
Els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta 
d’òrgans col�legiats dependents de la presidència de la Corporació, s’ajustaran 
als criteris que s’estableixen a l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció i per a prendre els acords 
necessaris pel bon ordre del mateix. 
Contra la convocatòria i aquestes bases, i d'acord amb Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i altres disposicions concordants, podrà interposar-se recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de la 
seva publicació, davant el jutjat contenciós administratiu provincial de Girona. 
Setzena. Legislació subsidiària 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que 
determini el reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 
ANNEX 
Temari per a la selecció d'una plaça de tècnic/a d'administració general en 
règim funcionari interí 
Tema 1.- El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat. El 
règim local a Catalunya: La Llei municipal i de règim local; el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el reglament de patrimoni dels ens 
locals; el decret regulador de la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, les entitats municipals descentralitzades i de mancomunitats de 
Catalunya. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.  
Tema 2.- La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. 
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans. 
Tema 3.- El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de 
la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i 
legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut 
dels veïns. Drets 
dels estrangers. 
Tema 4.- L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans 
necessaris: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple, i la Junta de Govern Local. 
Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis 
de gran població: especialitats del seu règim orgànic funcional. Els grups 
polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres 
règims especials. 
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Tema 5.- Les competències municipals: sistema de determinació. 
Competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims obligatoris. 
La reserva de serveis. 
Tema 6.- El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. 
Elecció dels regidors i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de 
les diputacions provincials. Elecció de consellers i presidents de cabildos i 
consells insulars. La moció de censura a l’àmbit local. La qüestió de confiança. 
El recurs contenciós electoral. L’Estatut dels càrrecs públics representatius 
locals. 
Tema 7.- Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, 
certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre 
de documents. 
Tema 8.- Singularitat del procediment administratiu de les entitats locals. La 
revisió i revocació dels actes dels ens locals. Tramitació d’expedients. Els 
interessats. Abstencions i recusacions. Recursos administratius i jurisdiccionals 
contra els actes locals.  
Tema 9.- L’administrat: Concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les 
seves causes modificatives. L’estatut del ciutadà: Drets subjectius i interessos 
legítims, diferències entre tots dos conceptes i obligacions. 
Tema 10.- L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: La 
motivació i forma. 
Tema 11.- L’eficàcia dels actes administratius. El principi d’autotutela 
declarativa. Condicions. La notificació: Contingut, termini i pràctica. La 
notificació defectuosa. La notificació electrònica: mitjans electrònics de 
notificació. La publicació. L’aprovació per una altra administració. La demora i 
retroactivitat de l’eficàcia. 
Tema 12.- L’executivitat  dels actes administratius: El principi d’autotutela 
executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: Els seus mitjans i 
principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet. 
Tema 13.- La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul�litat de ple dret i 
anul�labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió 
d’actes i disposicions per la mateixa  Administració: Supòsits. L’acció de 
nul�litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La 
rectificació d’errors materials o de fet. 
Tema 14.- Disposicions generals sobre els procediments administratius i 
normes reguladores dels diferents procediments. Regulació del procediment 
administratiu a la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les AAPP.  La iniciació del procediment: Classes, esmena i millora de 
sol�licituds. Presentació de sol�licituds, escrits i comunicacions. Els registres 
administratius. Terminis: Còmput, ampliació i terminació d’urgència. Ordenació. 
Instrucció: Intervenció dels interessats, prova i informes.  
Tema 15.- Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la 
resolució expressa: Principis de congruència i de no agreujament de la situació 
inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: El règim del 
silencia administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. 
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Tema 16.- Recursos administratius: Principis generals. Actes susceptibles de 
recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos 
administratius. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a 
l’exercici d’accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos 
administratius: Conciliació. Mediació i arbitratge.  
Tema 17.- Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. El foment: 
estudi especial de les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció 
administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions 
administratives: les seves classes. 
Tema 18.- La policia de la seguretat pública: La Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Relacions entre 
administracions en matèria de seguretat pública. Regulació específica de les 
policies locals a Catalunya. 
Tema 19.- El servei públic en les entitats locals. Concepte. La iniciativa 
econòmica pública i els serveis públics. Les formes de gestió dels serveis 
públics locals. Les formes de gestió directa.  
Tema 20.- Formes de gestió indirecta dels serveis públics. Especial referència 
a la concessió de serveis públics. Concepte i naturalesa. Elements. Potestats 
de l’Administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del 
concessionari amb els usuaris. Extinció de la concessió. Altres formes de gestió 
indirecta dels serveis públics. Els consorcis. 
Tema 21.- Els béns de les entitats locals. Regulació. Classes. Béns de domini 
públic: concepte i règim jurídic. Règim d’utilització dels béns de domini públic. 
Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb 
els seus béns. Els béns comunals. Afectacions i mutacions demanials. 
L’inventari. 
Tema 22.- El patrimoni privat de les administracions locals. Règim jurídic. 
Potestats de l’Administració i règim d’adquisició, ús i alienació. 
Tema 23.- La potestat sancionadora local. Especial referència al procediment 
sancionador en matèria de trànsit i seguretat vial. 
Tema 24.- Règim i contingut del dret de propietat del sòl. El règim del sòl: 
situacions i criteris d’utilització. Les actuacions de transformació urbanística. 
Tema 25.- El règim de valoracions. L’expropiació forçosa i la responsabilitat 
patrimonial. La funció social de la propietat i la gestió del sòl. 
Tema 26.- Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors 
urbanístics. Plans d’ordenació urbanística municipal. Programes d’actuació 
urbanística municipal. Normes de planejament urbanístic. 
Tema 27.- Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials 
urbanístics. Plans parcials de delimitació urbanística. Plans especials 
urbanístics. Plans de millora urbana. 
Tema 28.- Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes 
de l’aprovació. Iniciativa i col•laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i 
revisió de plans. Supòsits indemnitzatoris. 
Tema 29.- Execució del planejament. El principi d’equidistribució i les seves 
tècniques. Pressupòsits de l’execució urbanística: la delimitació de polígons i la 
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tria del sistema d’actuació. Actuacions urbanístiques integrades i aïllades. El 
projecte d’urbanització. 
Tema 30.- La gestió urbanística. Sistemes de gestió urbanística. Modalitats. 
Actuació urbanística per expropiació i ocupació directa. 
Tema 31.- Sistemes d’actuació urbanística per reparcel•lació. Modalitats. El 
projecte de reparcel•lació. Les juntes de compensació. Obtenció de terrenys 
dotacionals. 
 Tema 32.- Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. 
La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. La 
regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de 
conservació. Les ordres d’execució. Règim de la declaració de ruïna. 
Tema 33.- Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o 
contràries a les seves condicions. Llicències il•legals. Infraccions i sancions 
urbanístiques. L’acció pública. Els delictes contra l’ordenació del territori. 
Tema 34.- La regulació específica de les activitats amb impacte ambiental a 
Catalunya: prevenció i control ambiental de les activitats. 
Tema 35.- El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim 
jurídic. La funció pública local: classes de funcionaris locals. Els instruments 
d’organització del personal. Els instruments reguladors dels recursos humans: 
l’oferta d’ocupació, el plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització. 
Tema 36.- L’accés a la funció pública. Principis rectors. Els sistemes de 
selecció del personal de les entitats locals: oposició, concurs i concurs-
oposició. Òrgans de selecció i regles bàsiques i programes mínims de 
procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local. Adquisició de 
la condició de funcionari de carrera. 
Tema 37.- La provisió de llocs de treball. Principis i Sistemes de provisió de 
llocs de treball: El concurs i la lliure designació.   
Tema 38.- Pèrdua de la condició de funcionari de carrera, causes:  renúncia, 
pèrdua de la nacionalitat, sanció disciplinària de separació del servei, 
inhabilitació absoluta o especial, jubilació.   
Tema 39.- Funcionaris de carrera de l’Administració Local. Funcions que tenen 
reservades. Classificació professional del personal funcionari: grups de 
classificació. Integració en cossos, escales i subescales: Escala d’Administració 
General i Escala d’Administració Especial.  
Tema 40.- Situacions administratives dels funcionaris de carrera. Servei actiu, 
serveis especials, serveis en altres Administracions Públiques, excedències, 
suspensió de funcions.   
Tema 41.- Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial 
referència a la carrera professional i a les retribucions. El règim de Seguretat 
Social.  
Tema 42.- Dret a la negociació col•lectiva, representació i participació 
institucional. Dret a  reunió. Dret de vaga.  
Tema 43.- Òrgans de representació. El contingut de la negociació col•lectiva 
dels funcionaris:  Matèries objecte de negociació. Els pactes i acords en la 
negociació col•lectiva funcionarial: naturalesa i eficàcia jurídica. La interpretació 
dels pactes i acords. 
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Tema 44.- Jornada de treball dels empleats públics. Permisos, llicències i 
vacances. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar dels 
empleats públics. 
Tema 45.- Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de 
responsabilitat 
civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats. Els delictes comesos per 
funcionaris públics. 
Tema 46.- El persona laboral al servei de les administracions locals. El 
contracte de treball. Concepte, classes i modalitats. Modificació, suspensió i 
extinció de la relació de treball. Drets i deures del treballador i de l’empresari. 
Tema 47.- El dret financer: concepte i contingut. La hisenda local a la 
Constitució. El règim jurídic de les hisendes locals: criteris inspiradors del 
sistema de recursos i principis pressupostaris. 
Tema 48.- Els recursos de les hisendes locals en el marc de la Constitució i del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals.  Els ingressos de dret privat. Les 
subvencions i altres ingressos de dret públic. 
Tema 49.- El pressupost general de les entitats locals. Estructura 
pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases 
d’execució del pressupost. La pròrroga del pressupost. L’execució i la liquidació 
del pressupost. 
Tema 50.- Règim jurídic de la recaptació de les entitats locals. El pagament i 
altres formes d’extinció de deutes. El procediment de recaptació en període 
voluntari. El procediment de recaptació en via de constrenyiment. 
Tema 51.- L’impost sobre béns immobles. L’impost sobre activitats 
econòmiques. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’impost sobre 
construccions, instal•lacions i obres.  
Tema 52.- Les taxes. Els preus públics. Les contribucions especials. La 
participació dels municipis i de les províncies en els tributs de l’Estat. La 
cooperació econòmica de l’Estat i de les comunitats autònomes en les 
inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats 
locals. El crèdit local. Naturalesa jurídica. Finalitat i durada. Competència. 
Límits i requisits per a la concertació d’operacions de crèdit. 
Tema 53.- Els contractes del sector públic: delimitació. Els principis generals de 
la contractació del sector públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut 
mínim, perfecció i forma, la informació, el règim de la invalidesa i la revisió de 
decisions en matèria de contractació. 
Tema 54.- La preparació de contractes per les administracions públiques. 
Classes d’expedients de contractació. La selecció del contractista: 
procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Perfeccionament i 
formalització del contracte. La invalidesa dels contractes. 
Tema 55.- Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives 
de l’Administració. La revisió de preus. L’extinció dels contractes administratius. 
La cessió dels contractes i la subcontractació. 
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Tema 56.- El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. 
Formes d’adjudicació. Formalització. Efectes. Extinció. La cessió del contracte i 
subcontracte d’obres. Execució d’obres per la mateixa Administració. 
Tema 57.- El contracte de concessió d’obra pública: principis, drets i 
obligacions de les parts. Prerrogatives i drets de l’Administració. Règim 
econòmic financer. Extinció. Subcontractació. 
Tema 58.- El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, 
modificació, compliment i resolució. El contracte de serveis: règim jurídic. 
Execució, modificació, compliment i resolució. 
Tema 59.- Els contractes de col•laboració entre el sector públic i el sector 
privat. Organització 
administrativa de la contractació. Aplicació de la Llei de contractes del sector 
públic a les entitats locals. 
Tema 60.- La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els 
pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el 
procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions 
públiques. 
2.- Convocar proves selectives per a la selecció d’una plaça de la subescala 
tècnica de l’escala d’Administració General, en règim funcionari interí, d’acord 
amb les bases aprovades. 
3er.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----4. Ajuntament: Es proposa nomenar el regidor Francesc Cruanyes Zafra 
com a vocal de la Mesa per la licitació del contracte del <Servei de mediació 
cívic –comunitari de l’Ajuntament de Figueres>. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la 
proposta següent: 

"Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017 per la licitació 
del contracte del <Servei de mediació cívic –comunitari de l’Ajuntament de 
Figueres> preveu que la regidora Dolors Pujol Matas sigui vocal de la Mesa.  
Vist que ateses les delegacions de serveis efectuades per l’Alcaldessa és el 
regidor Francesc Cruanyes Zafra a qui li correspon ser membre de la Mesa, el 
Regidor delegat en l’àmbit territorial del barri de Sant Joan, proposa que la 
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 
1er.-Nomenar com a vocal de dita Mesa el regidor Francesc Cruanyes Zafra, 
deixant sense efecte el nomenament com a vocal de la regidora Dolors Pujol 
Matas.  
2on.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin perquè s’executi l’acord anterior. " 
 
---- Seguidament, essent les catorze hores i setze minuts, fa ús de la paraula la 
Presidència que diu que l'expedient que es tractarà a continuació es refereixe a 
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matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern Local per la 
qual cosa, a partir d'aquest moment i per debatre'l i resoldre'l, la sessió de la 
Junta de Govern Local passa a tenir el caràcter de pública i anuncia verbalment 
aquesta circumstància després d'obrir la porta de la sala de sessions als 
efectes que pugui accedir-hi el públic que ho desitgi 
 
----5. Aportacions i subvencions: S'aprova el document titulat "addenda al 
conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres 
per a l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils al municipi". Després de llegir-
lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, 
d'aprovar el dictamen següent: 

"Es proposa la signatura d’una addenda al conveni entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres relatiu al manteniment de 
polítiques de Joventut comunes, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 4 de febrer de 2013.  
L’addenda al conveni està prevista en el seu pacte cinquè. N’especifica les 
actuacions i l’aportació econòmica de l’Ajuntament per a l’any 2017.  
S’estableix una aportació de 50.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent:  17. 204. 92501. 46500 (50.000 euros)  
El conveni entre una altra administració i l’Ajuntament té naturalesa de conveni 
interadministratiu. D’acord amb l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS), per conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada 
entre ens locals i altres administracions públiques per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú.  
L’addenda al conveni s’ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que 
disposen els articles 307 i 308 del ROAS.  
L’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple. 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a 
la Junta de Govern Local que, per delegació del Ple, adopti els acords 
següents: 
Primer. Aprovar el document titular "addenda al conveni entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a l'impuls i la gestió 
de les polítiques juvenils al municipi" que s’adjunta com a annex a aquest 
acord. 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cinquanta-set mil euros 
(50.000,00 €) a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 17. 204. 92501. 46500 
Tercer.  Reconèixer l’obligació de la quantitat de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 
euros) en concepte de bestreta del 50% de la quantitat atorgada en el moment 
de la signatura del conveni. D’acord amb l’addenda aprovada el 50% restant es 
pagarà en finalitzar l’exercici i d’acord amb els serveis oferts pel Consell 
Comarcal des de l’Oficina Jove Figueres-Alt Empordà i les activitats 
acreditades d’acord amb el que estableix l’addenda.  
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El pagament de la despesa aprovada i reconeguda es portarà a terme en els 
següents termes:  
a) En primer lloc, si n’hi ha, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els 
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte, 
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.  
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al 
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document 
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat 
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa 
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document - 
degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible 
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la 
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.   
Quart. Notificar la present resolució als interessats. 
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
ANNEX 
“ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER A L'IMPULS I LA GESTIÓ 
DE LES POLÍTIQUES JUVENILS AL MUNICIPI 
Figueres,    de setembre de 2017 
REUNITS 
D’una part, la Il•lustríssima senyora Marta Felip Torres, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
I de l'altra part, l’Il�lustríssim senyor Ferran Roquer i Padrosa, president del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del 
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del 
present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 7 de juliol de 
2011. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
MANIFESTEN 
L'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal van subscriure l’any 2013 un 
conveni marc que estableix els termes de col�laboració per a l'impuls i la gestió 
de les polítiques juvenils en el municipi, amb l'objectiu de consolidar una oficina 
municipal i comarcal de serveis a la joventut a la ciutat amb una cartera de 
serveis pròpia, que sigui una referència pel col�lectiu juvenil, afavorint el seu 
desenvolupament a través de la proximitat i generant dinàmiques de 
participació activa i de compromís social. 
El pacte cinquè d’aquell conveni estableix que es podrà prorrogar via addenda, 
essent mitjançant aquest acord que s’establiran les aportacions i els programes 
concrets que es volen portar a terme. 
Per a les successives pròrrogues, el conveni esmentat preveu que la dotació 
prevista al pacte quart del conveni ha de ser objecte d’actualització d’acord 
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amb el que s’estableixi mitjançant addenda, on apareixin les noves prestacions 
i compromisos econòmics que ha d'assumir l'Ajuntament de Figueres. 
Per tot això, acorden signar una addenda amb els següents 
PACTES 
Primer.- L'Ajuntament de Figueres transferirà al Consell Comarcal la quantitat 
de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 17 204 92501 
46500 per tal d'assumir el cost que generi l'impuls i la gestió de les polítiques 
juvenils en el municipi per part d'aquest amb el desenvolupament dels 
programes acordat detallats en l’annex 1 d’aquesta addenda.  
Aquesta quantitat es transferirà en dues parts iguals, una primera a la signatura 
de l’addenda, i l’altra en finalitzar l’exercici i d’acord amb els serveis oferts pel 
Consell Comarcal des de l'Oficina Jove Figueres-Alt Empordà i les activitats 
acreditades d’acord amb el que estableix l’addenda. 
La liquidació total efectiva de la subvenció per part de l'Ajuntament de Figueres 
estarà condicionada a les activitats realitzades i al nivell de compliment dels 
objectius consignats en l’annex d’aquesta addenda. 
L'Ajuntament de Figueres podrà reduir la quantia assignada al Consell 
Comarcal en un import igual al no justificat en anualitats anteriors. 
Segon.- Els objectius específics que es volen assolir i els programes per 
aconseguir-ho, en relació a la col�laboració entre ambdues entitats per tal de 
portar a terme l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils a Figueres, es fixen a 
l’annex 1 d’aquesta addenda. 
Tercer.- Aquesta addenda serà vigent fins al 31 de desembre de 2017. 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda en la data que 
consta en l’encapçalament. 
Il�lma. Sra. Marta Felip Torres                         Il�lm. Sr. Ferran Roquer i Padrosa 
Alcaldessa de l’Ajuntament                              President del Consell Comarcal 
de Figueres                                                      de l’Alt Empordà 
ANNEX 1 

PROGRAMES 
Programa1: Dinamització i Informació Municipal   
Objectius: 

• Consolidar un punt de referència en temes d'informació juvenil 
• Informar als joves de tots els temes d’interès 
• Dissenyar i desenvolupar una programació d'activitats juvenil 
• Dinamitzar la participació dels joves del municipi 
• Apropar i millorar la relació entre joves i ens municipal 
• Potenciar la participació activa  dels joves  i donar recolzament a 

les seves propostes 
Serveis/ accions: 

• Programació d'activitats anual. Inclou cursos, tallers, sortides, 
xerrades, exposicions, cinefòrums, etc. 

• Informació i orientació laboral 
• Assessorament en educació i formació 
• Informació i orientació en salut 
• Assessorament a entitats juvenils 
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• Assessorament en l'àmbit del lleure 
• Gestió d'inscripcions a cursos i activitats 
• Ciberespai 
• Buc d’assaig 
• Cessió d'espais per reunions, estudi, activitats 
• Tramitació de carnets, ISIC, alberguista, etc. 
• Contacte i col�laboració amb l'Oficina Municipal d'Habitatge (sobretot 

per tenir una borsa jove de lloguer) 
Aportació econòmica: 
- Programació d'activitats:  14.479,04 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del 

dinamitzador/informador) 
Programa 2 : Participació Juvenil i Associacionisme   
Objectius: 

• Fomentar l'associacionisme en el municipi 
• Promoure l'autonomia i la participació activa dels joves 
• Fomentar l'organització d'accions per part de les entitats i dels 

diferents joves 
• Recolzar i consolidar el Consell Local de Joventut 
• Implicar als joves en tots aquells assumptes que relacionin 

joventut i municipi 
• Impulsar actuacions conjuntes entre entitats, joves i ens local 
• Assessorar les entitats juvenils 
• Donar suport econòmic a les entitats juvenils 
• Treballar el compromís dels joves amb la ciutat 

Serveis / accions: 
• Assessorament i suport als tràmits de les entitats 
• Programació d'activitats 
• Reunions trimestrals 
• Formacions diverses 
• Cessió de material 
• Portal d'entitats 
• Suport a l’Embarraca't i Concurs Joan Trayter 
• Suport al Festival Acústica 
• Trobada d’entitats juvenils 

Aportació econòmica: 
- Accions en participació i associacionisme: 5.500,00 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del 

dinamitzador/informador) 
Programa 3 : Formació i Ocupació  
 Objectius: 

• Facilitar l'accés a la formació i l'ocupació 
• Potenciar la coordinació i el treball en xarxa dels distints 

professionals i agents implicats en la formació i l'ocupació a la ciutat 
• Impulsar la creació de nous estudis reglats i no reglats en el municipi 
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• Oferir informació de qualitat als joves per tenir més arguments per 
poder escollir les sortides educatives i laborals 

• Oferir recursos per joves que no estudien ni treballen 
• Donar  oportunitats  a  joves  que  volen  i/o  necessiten  fer  les  

seves pràctiques professionals 
• Apropar els joves a les empreses del municipi i de la comarca 
• Desenvolupar actuacions conjuntes amb els diferents centres 

educatius del municipi 
• Difondre i executar el programa de Garantia Juvenil 

Serveis: 
• Orientació formativa i laboral 
• Taula de formació i ocupació comarcal (relació amb IES i altres agents) 
• Projecte Okup'Alt 
• Projecte Joves per l'Ocupació en coordinació amb l’Àrea de 

Promoció Econòmica. 
• Pràctiques professionals 
• Suport als treballs de recerca 
• Suport al PQPI en coordinació amb l’Àrea de Promoció Econòmica. 
• Formacions diverses 
• Beques joventut excel�lent i servei d'autoempresa juvenil en coordinació 

amb l’Àrea de Promoció Econòmica i el servei d’Educació. 
• Col�laborar amb el Pla estratègic educatiu i formatiu de ciutat 
• Acollir a l’impulsor municipal de Garantia Juvenil 

Aportació econòmica: 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del 

dinamitzador/informador) 
Programa 4: Salut Juvenil ç 
Objectius: 

• Promoure estils de vida i comportaments saludables entre els i les 
joves del municipi 

• Educar  en  salut  i  treballar  per  la  reducció  de  riscos  dels  joves  
del municipi 

• Desenvolupar  actuacions  conjuntes  i  coordinades  entre  els  
diferents agents i professionals de la salut del territori 

• Oferir informació de qualitat als joves en matèria de salut 
• Conèixer la realitat juvenil en l'àmbit de la salut a nivell municipal 
• Formar i intercanviar coneixements i experiències entre els agents 

de salut 
Serveis: 

• Campanyes de prevenció i reducció de riscos 
• Col�laboració  amb  serveis  socials  i  amb  els  diferents  

programes existents 
• Taula de Salut Juvenil (relació amb IES i altres agents) 
• Suport a noves iniciatives en salut 
• Estudis sobre consums en l'espai d'oci nocturn 
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Aportació econòmica: 
- Accions en salut: 2.000,00 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del 

dinamitzador/informador 
PRESSUPOST 

 
CONCEPTE 

 
DESPESA 

 
Dinamització i Informació Municipal 

 
Programació d’activitats 

 
 
 
 

14.479,04 
€  

Recursos humans 
 

7.005,24 € 
 

Total Programa 1: 
 

21.484,28 € 

 
Participació Juvenil i Associacionisme 

 
Accions en participació i associacionisme 

 
 
 
 

5.500,00 € 

  
 

 
Recursos humans 

 
7.005,24 € 

 
Total Programa 2: 

 
12.505,24 € 

 
Formació i Ocupació 

 
Recursos humans 

 
 
 
 

7.005,24 € 

 
Total Programa 3: 

 
7.005,24 € 

 
Salut Juvenil 

 
Accions en salut 

 
 
 
 

2.000,00 € 
 

Recursos humans 
 

7.005,24 € 
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Total Programa 4: 

 
9.005,24 € 

 
TOTAL 

 
50.000,00 € 

 
 
---- A continuació, essent les catorze hores i disset minuts, torna a fer ús de la 
paraula la Presidència que diu que a partir d'aquest moment la sessió de la 
Junta de Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja que no hi ha 
més expedients que es refereixin a matèries delegades pel Ple de l'Ajuntament 
en la Junta de Govern Local i que, en conseqüència, el públic present ha 
d'abandonar la sala de sessions.   
 
----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència. 
 
----7.   Precs i preguntes: A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen 
intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les catorze 
hores i divuit minuts, de la qual cosa dono fe. 
 


