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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 
DE JUNY DE 2005 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraxedas 
Francesc Martín Casares 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació relació de despeses 
3)  Aprovació de la retenció de crèdits 
4)  Aprovació d’un aval bancari a favor de Canet Futbol Sala 
5)  Aprovació de la baixa per diferències comptables en els saldos dels creditors 

d’exercicis tancats. Anys 1993 a 2000 
6)  Examen i aprovació bases convocatòria tres places d’agent de la Policia local 

per mobilitat interadministrativa 
7)  Examen i aprovació bases convocatòria cinc places d’agent de la Policia local 

per concurs oposició lliure 
8)  Autorització a la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar per a la 

instal·lació de senyalització 
9)  Aprovació del conveni de salvament i socorrisme a la platja entre l’Ajuntament 

de Canet de Mar i Creu Roja 
10) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 1 de 
juny de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 8 de juny de 2005, per import de 26.367,54 EUR, 
corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 8 de juny  de 2005, per import de 
26.367,54 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005. 

 
3.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
4444 al 4715 ambdós inclosos,  de la relació núm. 20/05 del pressupost ordinari, 
segons la relació adjunta i 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 20/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 288.140,50 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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4.- APROVACIÓ D’UN AVAL BANCARI A FAVOR DE CANET FUTBOL SALA 
 

Atesa la sol·licitud feta per part del Canet Futbol Sala d’atorgament d’un aval bancari 
per poder subscriure una pòlissa de crèdit al seu favor davant l’entitat Caixa d’Estalvis 
Laietana per atendre necessitats transitòries de tresoreria de l’esmentada entitat 
esportiva. 

 
Atès el que disposa l’article 49 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals respecte de la possibilitat de 
concertar avals per part de les entitats locals. 

 
Vist l’informe de la Intervenció, el que es transcriu a continuació: 

 
“El funcionari sotasignant, a l’ampara del que disposa l’artícle 54 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de les Disposicions Legals vigents de Règim Local, i 
d’acord amb l’article 49 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’operació d’aval a curt termini per import 
de 40.000€ a favor de l’entitat esportiva Canet Futbol Sala que es vol concertar l’esmentada 
entitat esportiva per atendre necessitats transitòries de tresoreria, i en compliment de la 
providència de l’Alcaldia de data 4 de maig de 2004, 

 
INFORMO: 

 
1.- Que l’import de l’aval a concedir a l’entitat esportiva Canet Futbol Sala té per objecte 
immediat  el  garantir  la  formalització  d’una  operació  de  tresoreria  de  l’esmentada  entitat 
esportiva per atendre necessitats transitòries de tresoreria per raó de pagaments ineludibles i, 
presenta com a penyora a favor de l’Ajuntament la garantia de la subvenció anyal que s’atorga 
per part d’aquest Ajuntament dins dels seus pressupostos a l’esmentada entitat, Canet Futbol 
Sala. 

 
2.- L’operació d’aval a curt termini està regulada amb les prescripcions que efectua l’article 49 de 
la RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
3.- Que l’aval al garantir una operació de tresoreria no es pot concertar per un termini superior a 
un any. En el cas de les emissions de deute també tenen aquesta duració màxima. 

 
4.- Segons determini l’apartat l’article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals serà necessària l’autorització del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya quan el capital viu, incloent-hi la nova 
operació d’aval superi el 110 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior al de 
vigència del pressupost que té un import 7.538.485,19€ en data 03/06/2005 [a1]que representa el 
70,92% i, per tant, no superior al 110 % d'acord amb la nova redacció del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats 
locals han de sol·licitar autorització per incrementar el seu endeutament si la ràtio anterior és 
superior al 110% dels ingressos ordinaris liquidats en l'últim exercici liquidat (article 55 ap. 2 RDL 
02/2004).” 

 
Atès tot l’anterior, i dictaminat favorablement, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a favor de l’entitat esportiva Canet Futbol Sala un aval bancari per 
import de 40.000€ per garantir la pòlissa a formalitzar aquesta entitat esportiva davant 
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de l’entitat bancària Caixa d’Estalvis Laietana amb durada màxima d’un any i en base 
a la subvenció que atorga l’Ajuntament de Canet de Mar a l’entitat esportiva Canet 
Futbol Sala. 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per a la formalització de l’aval bancari abans esmentat, tot 
garantint l’anterior quantitat amb càrrec a la subvenció anyal que l’Ajuntament de 
Canet de Mar ve atorgant a l’entitat esmentada i fins al límit del present acord. 

 
5.- BAIXA PER DIFERÈNCIES COMPTABLES EN ELS SALDOS DELS CREDITORS 
D’EXERCICIS TANCATS. ANYS 1993 A 2000 

 
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 3 de juny de 2005, el regidor que subscriu 
eleva la següent proposta de baixes de obligacions reconegudes pendents de 
pagament en exercicis anteriors, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per 
a la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local a raó dels diferències 
comptables en els diferents anys 1993 a 2000, que es detallen en la relació annex. 

 
Atès que l’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels obligacions integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, pendents de pagaments i reconeguts en exercicis 
anteriors que, per diferents motius, s’han de depurar i donar de baixa. 

 
A l’empara del que disposa la Regla 128.1er. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, pel 
qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per l’Administració Local. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Donar de baixa en la comptabilitat municipal les obligacions detallades en la 
part dispositiva del present acord en base a diferències en les anotacions comptables 
dels diferents anys, 1993 a 2000, i que cal depurar amb la modificació del saldo inicial 
a 01/01/2005, que a nivell de resum té un import de 36.000,36€. 

 
SEGON.-  Aprovar  que  aquest  expedient  serveixi  com  a  document  comptable 
justificatiu de les corresponents anotacions comptables. L’objectiu final és ajustar la 
comptabilitat municipal a la realitat de les obligacions pendents de pagament   i 
contribuir, així, a donar una imatge fidel de la situació financera de l’Ajuntament. 

 
TERCER.- Donar compte del present a la Intervenció Municipal a fi que realitzi les 
anotacions comptables pertinents. 

 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA DE TRES PLACES D’AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL, PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2005 així com la plantilla de personal 

 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 1 de juny  d’enguany va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2005. 
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Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 2005, hi 
ha vacants vuit places d’agent de la Policia local, que a més d’estar dotades 
pressupostàriament estan incloses a l’oferta pública d’ocupació per a aquest any. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern 
Local,  en virtut de les delegacions efectuades  per l’Alcaldia mitjançat  Decret núm. 
40/2003, de 17 de juny, 

 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquests llocs de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Interior, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la 
Policia local, per mobilitat interadministrativa,  vacants a la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent concurs  per a la cobertura d’aquestes 
places. 

 
“Bases específiques per la provisió de tres places d’agent de policia local de la 
plantilla de funcionaris pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa 

 
Primera: Objecte de la convocatòria 

 
La provisió de tres places d’agent de Policia Local de Canet de Mar  i, en el seu cas, de els 
vacants sobrevingudes del personal funcionari enquadrada dins l’escala d’administració 
especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup de titulació D, dotades amb 
les  retribucions  que  corresponguin  d’acord  amb  la    legislació  vigent,  pel  procediment  de 
concurs de mobilitat interadministrativa 

 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat 
per l’Ajuntament. 

 
Segona: Requisits dels aspirants 

 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: 

 
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis de 
Catalunya. També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàries de carrera del Cos de 
Mossos d’Esquadra i els de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya. 
b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la 
mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria. 
c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o 
superior. 
d) Haver realitzat el Curs de Formació Bàsica  a l’Escola de Policia de Catalunya o del Cos o 

 

Escala de procedència. 
 

e) Haver complert 18 anys i no passar de 45. 
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f) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions 
públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho 
acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 
g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 
normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per poder 
conduir vehicles prioritaris (BTP). 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, 
d’acord  amb  el  que  determinen  la  Llei  16/1991,  de  10  de  juliol,  les  disposicions  que  la 
despleguin i el reglament del cos de Policia Local. 

 
Tercera: Sol·licituds 

 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General 
de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al 
de la publicació de la convocatòria al “Boletín Oficial del Estado”, i s’han d’adreçar al President 
de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels 
requisits exigits en la base segona. 

 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del 
DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació 
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de 
presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades. 

 
Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per l’òrgan 
competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de 
carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que 
ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de no estar 
afectat per cap dels supòsits d’incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre. 

 
Quarta: Llista d’aspirants 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació dictarà 
resolució en el termini màxim d’un mes, aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos, i 
indicarà el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades i concedirà un 
termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles. 

 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el 
qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 

 
Cinquena: Comissió de valoració 

 
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent: 

 
- President: El de la Corporació, o Regidor en qui delegui. 

 
- Vocals: El Regidor de seguretat ciutadana. 

El Cap del cos de la Policia Local. 
Un Tècnic designat per la Corporació. 
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Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 
Un representant de l’Escola de Policia de Catalunya. 
Un representant sindical dels funcionaris. 

 
- Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui. 

 
La Comissió de valoració ha d’estar integrada, a més, pels membres suplents respectius que 
han de ser designats conjuntament amb els titulars. 

 
La designació de la comissió s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com a 
mínim 15 dies abans de les proves. 

 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres,  titulars  o  suplents  indistintament,  a  més  de la del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 

 
La  comissió  pot  disposar  la  incorporació  a  les  seves  tasques  de  tècnics  i  tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot 
per debatre, en les sessions de la comissió, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les 
matèries de la seva competència. 

 
Sisena: Procés de selecció 

 
La selecció consisteix en la puntuació per part de la comissió de valoració, dels mèrits i 
capacitats al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem establert 
en aquesta convocatòria, així com la superació de les proves que igualment s’estableixen com 
a forma d’acreditació d’aquells mèrits i capacitats o de les condicions i requisits exigits per a 
poder-hi participar. 

 
Setena: Proves 

 
7.1. Prova psicotècnica: 

 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i 
hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policíacs. 

 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels 
aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les 
entrevistes pot d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 

 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en proves. 

 
7.2. Coneixements de llengua catalana: 

 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti 
valorar-ne els coneixements orals. 

 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, 
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català 
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(B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o 
superior. 

 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun 
procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un 
exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, 
sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 

 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística. 

 
7.3. Prova de coneixements professionals: 

 
Consistirà en la resolució per escrit, uns supòsits pràctics i/o una bateria de preguntes que el 
tribunal proposarà en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball a proveir. Aquest 
exercici  tindrà  una  durada  màxima  de  1  hora  i  30  minuts.  El  tribunal  podrà  formular  les 
preguntes que consideri adients. 

 
7.4. Entrevista personal: 

 
Els opositors mantindran una entrevista amb els membres del Tribunal, la qual versarà sobre 
qüestions pròpies de la plaça, la trajectòria i l’experiència professional de l’aspirant, així com les 
seves característiques personals d’adequació al lloc de treball. La puntuació màxima a atorgar 
serà de 2 punts. 

 
7.5. Mèrits: 

 
En  aquesta  fase  es  valoraran  els  mèrits  que  els  aspirants  hagin  al·legat  i  acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent: 

 
A) Antiguitat: 
A.1. Per haver exercit com agent de la policia local a qualsevol ajuntament: 
Per cada tres mesos complerts: 0,2 punts, fins a un màxim de 3. 
A.2. Antiguitat en altres cossos policíacs: 
Per cada mes complert: 0,15 punts, fins a un màxim de 2. 

 
B) Experiència en treballs similars: 
B.1. Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a que es refereix l’article 
1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals: 
Per cada any complet: 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5. 

 
C) Titulacions acadèmiques: 
C.1. Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts. 
C.2. Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts. 
C.3. Llicenciatura universitària: 1 punt. 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

 
D) Formació professional: 
D.1. Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb 
aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica: 
- Per cursos de durada inferior a 25 hores: Per cada un: 0,15 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: Per cada un: 0,25 punts. 
- Per cursos de 51 a 100 hores: Per cada un: 0’4 punts. 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: Per cada un: 0,5 punts. 
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D.2. Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament, fins 
a un màxim d’1 punt. 

 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no 
ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores. 

 
E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
E.1. Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d’1 
punt. 

 
F) Recompenses i distincions: 
F.1. Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la 
categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt. 

 
7.6. Prova mèdica: 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats per 
comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques 
establertes en l’annex I d’aquesta convocatòria. 

 
Vuitena: Proves 

 
El dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista de membres 
de la comissió de valoració. 

 
L’ordre d’actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s’establirà per sorteig. 

 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin 
en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament 
exclosos del procés selectiu. 

 
Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà 
proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en 
coneixement de les autoritats. 

 
Novena : Qualificacions dels i les aspirants 

 
Totes les fases del concurs seran obligatòries i eliminatòries. La qualificació per a la primera, 
segona i sisena proves serà d’apte o no apte. La tercera prova es puntuarà entre 0 i 10 punts, 
essent eliminats els que obtinguin menys de 5 punts. 

 
Desena: Llista d’aprovats i proposta de nomenament 

 
Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoració publicarà la llista 
d’aprovats por ordre de puntuació, tenint en compte que no podrà declarar superat en el procés 
selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades, i l’elevarà al President de 
la Corporació perquè formuli la proposta de nomenament i d’adscripció corresponent. 

 
Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre general de 
l’Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia en què es faci pública la 
llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits 
exigits a la base segona de la convocatòria. Les persones que no presentin la documentació 
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dins del termini indicat, tret dels casos de força major, no podran ser nomenats i s’anul·laran 
totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per 
falsedat en la seva instància. 

 
Un  cop  aprovada  la  proposta  per  part  de  l’alcalde,  els  concursants  nomenats  hauran  de 
prendre possessió de la plaça en el termini d’un mes a comptar de la data de notificació del 
nomenament. 

 
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua de 
tots els drets. 

 
Onzena: Incidències 

 
La Comissió de valoració queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre 
els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
Dotzena: Recursos 

 
Aquestes bases i la convocatòria de l’oposició poden ser impugnades pels qui es considerin 
interessats legítims mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu, davant la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Annex 1 Quadre d’exclusions mèdiques 

 
I. Antropometria 

 
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a 
les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, 
respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 
litres en les dones. 

 
II. Malalties, lesions i defectes físics 

 
1. Aparell circulatori 
1.1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la 
seva causa. 
1.2. Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5. Insuficiència coronària. 
1.6. Pericarditis activa o residual. 
1.7. Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8. Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

 
2. Aparell respiratori 
2.1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 
2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 

 
3. Aparell genitourinari 
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3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2. Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi. 

 
4. Aparell digestiu 
4.1. Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees 
exocrí i les glàndules salivals. 
4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4. Úlcera gastroduodenal. 
4.5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7. Pancreopaties cròniques o recidivants. 

 
5. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció 
policial. 

 
6. Aparell locomotor 
6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el 
coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2. Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del Tribunal dificulti l’exercici de 
les funcions policials. 

 
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
7.1. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que 
incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3. Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques. 
7.4.  Símptomes  i/o  signes  clínics  biològics  indicadors  d’intoxicació  exògena  (detecció  de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8. Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9. Trastorns de la son. 

 
8. Glàndules endocrines 
8.1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2. Diabetis mellitus. 

 
9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària). 

 
10. Òrgans dels sentits 
10.1.  Lesions  que  puguin  donar  trastorns  de  la  sensibilitat  epicrítica  o  protopàtica  o  del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2. Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3. Queratotomia radial. 
10.4. Despreniment de retina. 
10.5. Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7. Discromatòpsies. 

11 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

10.8. Glaucoma. 
10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la 
prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 
45 dB. 
10.11. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon 
funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, 
etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13. Trastorns en la parla. Quequesa. 

 
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines. 
11.1. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la 
funció policial. 
11.2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció 
policial o facilitar la identificació. 
11.3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial. 
11.4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la 
funció policial. 

 
12. Altres 
12.1. Processos neoplàsics. 
12.2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 
12.3. Malalties autoimmunes. 
12.4. Diàtesi al·lèrgica. 
12.5. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la 
funció policial.” 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria en el 
BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada per 
desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 

 
TERCER: Facultar l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en relació 
amb aquest acord. 

 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA DE CINC PLACES D’AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL, PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2005 així com la plantilla de personal 

 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 1 de juny  d’enguany va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2005. 

 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 2005, hi 
ha vacants vuit places d’agent de la Policia local, que a més d’estar dotades 
pressupostàriament estan incloses a l’oferta pública d’ocupació per a aquest any. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern 
Local,  en virtut de les delegacions efectuades  per l’Alcaldia mitjançat  Decret núm. 
40/2003, de 17 de juny, 
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Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquests llocs de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 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, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Interior, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la Policia 
local, per concurs oposició lliure, vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament i 
convocar el corresponent concurs oposició per a la cobertura d’aquestes places. 

 
“Bases específiques per la provisió cinc places d’agent de policia local de la plantilla de 
funcionaris, pel sistema de concurs oposició lliure 

 
Primera: Objecte de la convocatòria 

 
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de 
concurs oposició lliure de cinc places d’agent de la policia local i, en el seu cas, de els vacants 
sobrevingudes, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis 
especials, escala bàsica, grup de titulació D, dotades amb les retribucions que corresponguin 
d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. 

 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat 
per l’Ajuntament. 

 
Segona: Requisits dels aspirants 

 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: 

 
a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o 
superior. 
c) Haver complert 18 anys i no passar dels 38. 
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions 
públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho 
acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 
normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes. 
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per poder 
conduir vehicles prioritaris (BTP). 
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, 
d’acord  amb  el  que  determinen  la  Llei  16/1991,  de  10  de  juliol,  les  disposicions  que  la 
despleguin i el reglament del cos de Policia Local. 

 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
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Tercera: Sol·licituds 
 

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General 
de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al 
de la publicació de la convocatòria al ”Boletín Oficial del Estado”, i s’han d’adreçar al President 
de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels 
requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d’acord 
amb les condicions establerts a la legislació vigent. 

 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del 
DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació 
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de 
presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades. 

 
Quarta: Llista d’aspirants 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, dictarà 
resolució en el termini màxim d’un mes, aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos, i 
indicarà el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades i concedirà un 
termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles. 

 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el 
qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 

 
Cinquena: Tribunal Qualificador 

 
El Tribunal Qualificador es constituirà de la manera següent: 

 
- President: El de la Corporació, o Regidor en qui delegui. 

 
- Vocals:           El regidor de Seguretat ciutadana. 

El cap del cos de la Policia Local. 
Un tècnic designat per la Corporació. 
Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 
Un representant de l’Escola de Policia de Catalunya. 
Un representant sindical dels funcionaris (amb veu però sense vot) 

 
- Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui 

 
El Tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 

 
La designació del Tribunal s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com a mínim 
15 dies abans de les proves. 

 
El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres,  titulars  o  suplents  indistintament,  a  més  de la del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 

 
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes 
per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en 
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les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva 
competència. 

 
Sisena: Procés de selecció 

 
La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades 
condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i 
en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no 
podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. 

 
El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, com a mínim, 
amb 15 dies d’antelació. 

 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel 
Tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol 
altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta 
publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats. 

 
L’ordre d’actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s’establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament. 

 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin 
en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament 
exclosos del procés selectiu. A efectes d’identificació els aspirants hauran de concórrer a cada 
exercici amb el DNI. 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per 
participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb 
audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

 
Setena: Proves 

 
Es realitzarà a través d’una fase d’oposició i una de concurs, en la forma següent: 
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7.1. Fase d’oposició: 
 

1r. exercici. Aptitud física: 
 

Aquesta  prova  té  per  objecte  comprovar,  entre  d’altres,  les  condicions  de  força,  agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex 1 
d’aquestes bases. 

 
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat 
mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a 
portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de 
l’aspirant del procés selectiu.  L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable dels danys o 
perjudicis que els aspirants puguin patir en el desenvolupament de les proves. 

 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en educació física. 

 
L’ordre de realització de les diferents proves serà establerta segons criteri del Tribunal. 

 
2n. exercici. Coneixement de la llengua catalana: 

 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti 
valorar-ne els coneixements orals. 

 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, 
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català 
(B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o 
superior. 

 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun 
procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un 
exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, 
sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 

 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística. 

 
3r. exercici. Proves culturals i teòriques: 

 
Consta de dues subproves. Tenen per objecte mesurar els coneixements de cultura general a 
un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la 
base tercera, els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i els coneixements 
relacionats amb seguretat que es determinen en el temari recollit a l’annex II d’aquestes bases. 

 
B.1. Subprova cultural: Contestar en un període màxim d’una hora un qüestionari de preguntes 
tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb les matèries esmentades en 
l’apartat anterior en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i 
cultural. 

 
B.2. Subprova teòrica: Contestar en un període màxim d’una hora diverses preguntes obertes o 
tipus test proposades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren a l’annex II, i el 
desenvolupament en un període màxim d’una hora, d’un dels temes triat pel tribunal que 
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figuren a l’annex II (part específica). El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les 
respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns. 

 
4t. exercici. Psicotècnic: 

 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i 
hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 

 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels 
aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les 
entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 

 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 

 
5è. exercici: Entrevista personal 

 
Els opositors mantindran una entrevista amb els membres del Tribunal, la qual serà puntuada 
com a màxim amb 2 punts. 

 
6è. exercici. Reconeixement mèdic: 

 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex III d’aquesta convocatòria. 

 
7.2. Fase de concurs: 

 
En  aquesta  fase  es  valoraran  els  mèrits  que  els  aspirants  hagin  al·legat  i  acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent: 

 
A) Antiguitat: 

 
A.1. Per haver exercit com agent de la policia local: 
Per cada tres mesos complerts: 0,2 punts, fins a un màxim de 3. 

 
A.2. Antiguitat en altres cossos policíacs: 
Per cada mes complert: 0,15 punts, fins a un màxim de 2. 

 
 

B) Experiència en treballs similars: 
 

B.1. Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a que es refereix l’article 
1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals: 

Per cada any complet: 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5. 

C) Titulacions acadèmiques: 
 

C.1. Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts. 
C.2. Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts. 

 
17 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

C.3. Llicenciatura universitària: 1 punt. 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

D) Formació professional: 

D.1. Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb 
aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica: 

 
- Per cursos de durada inferior a 25 hores: Per cada un: 0,15 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: Per cada un: 0,25 punts. 
- Per cursos de 51 a 100 hores: Per cada un: 0’4 punts. 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: Per cada un: 0,5 punts. 

 
D.2. Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament, fins 
a un màxim d’1 punt. 

 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no 
ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores. 

 
E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 

 
E.1. Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d’1 
punt. 

 
F) Recompenses i distincions: 

 
F.1. Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la 
categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt. 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 5 punts. 

 
Vuitena : Qualificacions dels aspirants 

 
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. L’exercici tercer es qualifica entre zero i deu 
punts, i queden eliminats els aspirants que obtenen una qualificació inferior a 5 en alguna de 
les subproves. La resta d’exercicis es qualifiquen com a apte o no apte. 

 
Per ser declarat apte en el primer exercici (proves físiques) cal obtenir cinc o més punts de 
mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en zero punts 
comporta l’eliminació de l’aspirant. 

 
Prèviament a la realització del cinquè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels 
aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d’ells, i cridarà els primers del llistat, 
en nombre igual al de places a cobrir, per tal que facin la prova psicotècnica. 

 
Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova psicotècnica, lliuraran al 
tribunal un informe de cada un dels aspirants. 

 
En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista 
que hagi superat les proves anteriors per tal que el faci. 

 
Els aspirants que hagin obtingut la major puntuació, en número equivalent a llocs de treball a 
proveir, passaran les proves mèdiques que es determinen a l’annex III i seran declarats aptes o 
no aptes. Els declarats no aptes quedaran eliminats del procés selectiu. En el supòsit que es 
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produeixi alguna baixa voluntària o es declari no apte, s’avisarà als titulars de les puntuacions 
successives i immediatament inferiors. 

 
Els aspirants que superin l’exercici sisè han de realitzar el curs específic per a l’accés a la 
categoria d’agent que organitza l’Escola de Policia de Catalunya 

 
Novena: Curs específic i període de pràctiques 

 
7è Exercici: Curs selectiu. 

 
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l’Escola de Policia de 
Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d’haver-lo 
superat amb anterioritat. 

 
Durant la seva estada a l’Escola de Policia de Catalunya l’alumnat resta sotmès al Decret 
292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Escola de 
Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva 
vinculació administrativa. 
El curs selectiu pot incloure la realització de pràctiques al municipi, tutelades per l’Escola de 
Policia de Catalunya. 

 
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats 
no aptes queden exclosos del procés selectiu. 

 
8è Exercici : Període de pràctiques. 

 
Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de dotze mesos al municipi. 

 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no apte. 
Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés 
selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb l’assessorament de, 
com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada 
en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats 
socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers 
el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el 
judici pràctic i l’autocontrol. 

 
Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de Catalunya o el 
període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser 
sotmesos  a  totes  les  proves  mèdiques  que  siguin  necessàries  per  comprovar  la  seva 
adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex III de la convocatòria. Si de les 
proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de 
proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del 
procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments 
d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització. 

 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris 
en pràctiques. 

 
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l’alcaldia per a ser 
nomenats funcionaris de carrera. 
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Desena: Borsa de treball 
 

Els aspirants que no hagin estat aprovats en el procés selectiu però que hagin superat la 
qualificació mínima exigida, passaran a formar part de la borsa de treball de l’Ajuntament per 
fer nomenaments interins, seguint l’ordre de puntuació obtinguda, pels anys 2005 i 2006 

 
Onzena: Incidències 

 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que 
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
Dotzena: Recursos 

 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcalde, si aquests actes decideixen 
directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
interessats podran interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’Alcalde, 
o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 
esmentada. 

 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquests últims decideixen 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Alcalde. 

 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos. 

 
Annex I. proves físiques 

 
1. Course navette 
Consisteix en recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat 
progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d’anada i 
tornada de 20 metres 
  Homes     Dones   
   Barem     Barem  
Punts 18-24 25-34 35-45 Punts 18-24 25-34 35-45 

10 13  12  11 10 10  9 8 
9 12  11  10 9 9  8 7,5 
8 11  10  9 8 8  7,5 7 
7 10  9  8 7 7,5  7 6,5 
6 9  8  7 6 7  6,5 6 
5 8,5 7,5  6 5 6  5,5 5 
4 8  7  5,5 4 5,5  5 4,5 

 
20 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

3 7,5 6,5 5 3 5 4 3,5 
2 7 6 4,5 2 4,5 3,5 3 
1 6,5 5 4 1 4 3,5 3 

 
2. Llançament de pilota medicinal 
Dempeus i amb les cames separades, s’agafa la pilota medicinal ( 3 
quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant 
per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus. ( 2 
intents). 

 
Homes Dones 

 Barem  Barem 
Punts 18-24 25-34 35-45 Punts 18-24 25-34 35-45 

10 12 11 10 10 8 7 6 
9 11 10 9 9 7 6 5 
8 10,5 9 8 8 6,5 5,5 4,5 
7 10 8 7 7 6 5 4 
6 9 7 6 6 5,8 4,8 3,8 
5 8 6,5 5,5 5 5,5 4,5 3,5 
4 7,5 6 5 4 5 4 3 
3 7 5,5 4,5 3 4,5 3,5 2,8 
2 6,5 5 4 2 4 3 2,5 
1 6 4,5 3,5 1 3,5 2,5 2 

 
3. Abdominals en 1 minut 
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionals, els 
braços al clatell i el peus subjectats. 

 
Homes Dones 

 Barem  Barem 
Punts 18-24 25-34 35-45 Punts 18-24 25-34 35-45 
10 65 55 45 10 55 50 40 
9 60 50 40 9 50 45 35 
8 55 45 35 8 45 40 30 
7 50 40 30 7 40 35 28 
6 45 35 25 6 35 30 25 
5 40 30 20 5 30 25 20 
4 35 25 15 4 25 20 18 
3 30 20 10 3 20 15 15 
2 25 15 5 2 15 10 10 
1 20 10 3 1 10 8 8 

 
4. Salt vertical 
Dempeus davant d’una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de 
cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret ( 2 
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intents). 
 

Homes Dones 
 Barem  Barem 
Punts 18-24 25-34 35-45 Punts 18-24 25-34 35-45 

10 50 45 40 10 50 45 40 
9 48 43 38 9 48 43 38 
8 46 41 36 8 46 41 36 
7 44 39 34 7 44 39 34 
6 42 37 32 6 42 37 32 
5 40 35 30 5 40 35 30 
4 38 33 28 4 38 33 28 
3 36 31 26 3 36 31 26 
2 34 29 24 2 34 29 24 
1 32 27 22 1 32 27 22 

 
5. Velocitat 
Córrer al màxim de les possibilitats 40 metres 

 
Homes Dones 

 Barem  Barem 
Punts 18-24 25-34 35-45 Punts 18-24 25-34 35-45 

10 5”36 6”00 7”00 10 6”08 7”00 8”00 
9 5”52 6”24 7”28 9 6”40 7”50 8”50 
8 5”68 6”72 7”44 8 6”72 7”60 8”60 
7 5”92 7”04 7”68 7 7”20 7”80 8”80 
6 6”24 7”28 7”90 6 7”36 7”92 8”92 
5 6”72 7”44 8”00 5 7”60 8”00 9”00 
4 7”04 7”68 8”24 4 7”76 8”15 9”15 
3 7”28 7”90 8”50 3 7”84 8”30 9”30 
2 7”44 8”00 8”75 2 7”92 8”50 9”50 
1 7”68 8”24 9”00 1 8”00 9”00 10”00 

 
Annex II: temari 

 
Primera part : Dret Constitucional i Administratiu 

 
Temes 

 
1)   La Constitució espanyola de 1978: Principis generals. Drets i deures fonamentals dels 

espanyols. 
2)   La possible suspensió dels drets de la Constitució espanyola. 
3)   Els Poders de l’Estat: el Poder Legislatiu, el Poder Executiu i el Poder Judicial. La Corona. 
4)   Organització  territorial  de  l’Estat  espanyol.  Regulació  constitucional.  Les  Comunitats 

Autònomes. 
5)   L’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya:  Idees  generals.  Organització  de  la  Comunitat 

Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. 
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6)   El Delegat del Govern a les comunitats Autònomes. Altres representants de l’Administració 
General de l’Estat a les Comunitats Autònomes. 

7)   El  Dret  Administratiu.  La  seva  delimitació.  Divisió  de  poders  i  principi  de  legalitat. 
L’Administració Pública. 

8)   El municipi. Els seus elements constitutius. La població dels municipis: les seves classes i 
les seves peculiaritats. 

9)   L’organització municipal: òrgans de govern de l’Administració municipal. 
10)  El personal al servei de l’Administració Local: classes. 
11)  Els funcionaris de l’Administració Local: classes i situacions.   Especial referència a les 

policies locals. 
 

Segona Part. Temari específic. 
 

Temes 
 

1)   Organigrama del sistema estructurat de la Policia Local. Les escales dels cossos de la 
Policia Local. 

2)   Funcions de la Policia Local. 
3)   Normes generals d’actuació. 
4)   La Llei de seguretat vial. El Reglament General de circulació. 
5)   L’Ordenança municipal de circulació. Facultats dels Alcaldes en matèria de circulació. 
6)   Senyals de circulació: preeminència. Classes de senyals. 
7)   Normes generals de circulació. Especial referència a la circulació urbana. Disposicions 

generals. 
8)   L’accident de trànsit. Atestats per accidents de trànsit. Alcoholèmies: normativa reguladora i 

procediment. 
9)   Dret Penal i Dret Processal: consideracions sobre els seus principis i normes fonamentals. 

Textos legals bàsics. 
10)  Principals delictes i faltes contra les persones, la llibertat, la propietat i la seguretat. 
11)  Les detencions. Qui pot i qui ha d’efectuar detencions i quines són les circumstàncies que 

permeten o obliguen a efectuar-les. Forma i durada de les detencions. 
 

Tercera part: el Món Local 
 

Temes: 
 

1. El Règim local de Catalunya. Institucions i normativa. 
2. La policia local. Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya i normativa de desplegament. 
3. El municipi de Canet de Mar. Història, cultura i societat. Organització municipal. Territori i 
administració local. 

 
Annex III : Quadre d’exclusions mèdiques 

 
I. Antropometria: 

 
- 1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i 
a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, 
respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 
- 2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 
litres en les dones. 

 
II. Malalties, lesions i defectes físics: 

 
1. Aparell circulatori: 
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1.1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la 
seva causa. 
1.2. Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5. Insuficiència coronària. 
1.6. Pericarditis activa o residual. 
1.7. Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8. Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 

 
2. Aparell respiratori: 
2.1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 
2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 

 
3. Aparell genitourinari: 
3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2. Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi. 

 
4. Aparell digestiu: 
4.1. Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas 
exocrí i les glàndules salivals. 
4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4. Úlcera gastroduodenal. 
4.5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7. Pancreopaties cròniques o recidivants. 

 
5. Sistema hematopàtic: 
Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial. 

 
6. Aparell locomotor: 
6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el 
coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2. Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de 
les funcions policials. 

 
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós: 
7.1. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que 
incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3. Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques. 
7.4.  Símptomes  i/o  signes  clínics  biològics  indicadors  d’intoxicació  exògena  (detecció  de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
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7.8. Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9. Trastorns de la son. 

 
8. Glàndules endocrines: 
8.1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2. Diabetis mellitus. 

 
9. Infeccions: 
Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària). 

 
10. Òrgans dels sentits: 
10.1.  Lesions  que  puguin  donar  trastorns  de  la  sensibilitat  epicrítica  o  protopàtica  o  del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2. Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3. Queratotomia radial. 
10.4. Despreniment de retina. 
10.5. Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7. Discromatòpsies. 
10.8. Glaucoma. 
10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la 
prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 
45 dB. 
10.11. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon 
funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, 
etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13. Trastorns en la parla. Quequesa. 

 
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines: 
11.1. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la 
funció policial. 
11.2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció 
policial o facilitar la identificació. 
11.3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial. 
11.4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la 
funció policial. 

 
12. Altres: 
12.1. Processos neoplàsics. 
12.2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3. Malalties autoimmunes. 
12.4. Diàtesi al·lèrgica. 
12.5. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la 
funció policial.” 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria en el 
BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada per 
desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 
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TERCER: Facultar l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en relació 
amb aquest acord. 

 
8.- AUTORITZACIÓ A LA UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE 
MAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE COMERÇOS I ALTRES 
ESTABLIMENTS, A LA VIA PÚBLICA. 

 
Atès que des de l’Ajuntament de Canet de Mar es vol desenvolupar un model de 
comerç que respongui a criteris de ciutadania, sostenibilitat, participació, capacitat de 
vehicular els nostres productes i d’equilibri. Però també cal que respongui al principi 
d’eficàcia, és a dir, d’adequació i capacitat de gestió. 

 
Vista la Resolució CTC/376/2005, de 10 de febrer, sobre la convocatòria per a la 
concessió d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació 
empresarial en els comerços de Catalunya, gestionats mitjançant l'Agència per a la 
Promoció del Comerç. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i la Unió de Botiguers de Canet de Mar (UBC) 
coincideixen en la voluntat d’afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit 
urbà, en l’àmbit d’actuació de la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar i en 
la transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic i de lleure al servei dels 
ciutadans de Canet de Mar. 

 
Atès que, mitjançant la convocatòria esmentada, la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya vol col·laborar amb aquest posicionament, ajudant en el 
desenvolupament dels instruments bàsics com són els eixos o àrees en els quals es 
desenvolupen la major part de les activitats econòmiques i socials, és a dir, els centres 
comercials urbans. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, seguint amb el procés de millora de la vila 
iniciat, i després de les obres d’urbanització de la Riera Sant Domènec, ha continuat 
amb la urbanització de la Riera Buscarons, eix comercial urbà de caràcter natural, per 
convertir-la en una zona de preferència de vianants. 

 
Atès que la UBC, acollint-se a la convocatòria d’ajuts de la Resolució CTC/376/2005, 
de 10 de febrer, ha presentat davant l’Oficina de Comerç de Catalunya una sol·licitud 
d’ajut per a la instal·lació de senyalització comercial a diversos punts del municipi, que 
informaran de l’oferta comercial i contribuiran a posicionar la imatge i la marca 
comercial de Canet de Mar. 

 
Atès que aquesta senyalització oferirà també informació municipal variada, com els 
mapes de les rutes i senders o sobre activitats locals, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Règim Interior 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir a la UBC llicència per a la utilització privativa sense transformació 
del domini públic, mitjançant la instal·lació a la via pública de 4 plafons informatius per 
a la senyalització de comerços i altres establiments, així com dels serveis municipals 
d’interès general, la ubicació concreta dels quals es decidirà de mutu acord entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la UBC, amb el benentès que l’Ajuntament de Canet de 
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Mar es reserva el dret d’adaptar-ne el disseny així com el lloc concret d’ubicació a la 
via pública, d’acord amb criteris d’estètica i d’idoneïtat amb l’ornat públic. 

 
SEGON.- Cadascun dels al·ludits plafons ocuparà una porció de domini públic de 0,88 
m2, resultat de multiplicar l’amplada de 0,70 m per la llargària de 1,25 m., meritant 
unes taxes anyals de 84,03 € per plafó. 

 
TERCER.- Fer constar que els al·ludits plafons no comporten en cap cas la 
transformació del domini, per la qual cosa no es fa necessària la convocatòria d’un 
concurs públic per a la seva concessió, essent suficient l’atorgament d’una llicència, 
que tampoc no requereix servar els principis de publicitat i concurrència, en mèrits de 
l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per quant no existeix més d’un sol·licitant. 

 
QUART.-  La present llicència es concedeix pel període d’un any, essent prorrogable 
d’any en any, per voluntat expressa d’ambdues parts, que s’entendrà manifestada per 
part de la UBC amb el pagament de les taxes corresponents a l’any en curs i, per part 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, lliurant la corresponent liquidació de les mateixes. 

 
CINQUÈ.- Aprovar la corresponent liquidació de taxes circumscrita a l’exercici 2005, 
d’acord amb el que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 22, en els termes que 
segueixen, bo i advertint la UBC que el seu ingrés a les arques municipals serà previ a 
l’inici de la instal·lació dels plafons: 

 
2005: 4 plafons x 84,03 euros ...................................... 336,12 euros 

 
SISÈ.- Declarar que la present llicència origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització, ultra 
l’import de les taxes realment meritades en el moment en què es produís l’eventual 
revocació la qual, un cop acreditada la seva necessitat, s’articularà a través de la 
potestat de recuperació d’ofici. 

 
SETÈ.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 

 
9.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR I LA CREU ROJA MARESME CENTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES 

 
Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès pública, que 
està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions 
públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. 

 
Atès que Creu Roja és una entitat que promociona i col·labora les accions de benestar 
social de serveis assistencials i socials, participa en la prevenció de danys originats 
per sinistres i en general exerceix un funció social i humanitària. 

 
Atès que Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en la cobertura 
de les platges, posant a disposició d’aquests els recursos humans i materials que 
pactin per a la realització del servei. 
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Atès  que  aquest  servei  representa  una  càrrega  econòmica  per  a  Creu  Roja, 
considerant la despesa que suposa la contractació i la formació del personal i 
l’amortització, el manteniment, el material fungible, la reposició de material, el 
combustible de les embarcacions, etc. 

 
Atès que es considera necessari i convenient que Creu Roja Maresme Centre realitzi 
el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Canet de 
Mar, durant la temporada estival de l’any 2005, considerant-se que la temporada 
estival aquest any comprèn des del dia 18 de juny fins a l’11 de setembre. 

 
Atès que a la partida 80 413 480 02 del pressupost municipal de l’any 2005 hi ha 
singularment prevista una subvenció per Creu Roja, per fer front a les despeses de la 
campanya d’estiu. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
la Creu Roja Maresme Centre per a la prestació dels serveis de prevenció i salvament 
a les platges, el contingut del qual és el següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
LA CREU ROJA MARESME CENTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES. 

 
A Canet de Mar , a 1 de maig de 2005 

 
REUNITS 

 
D'una part, el Sr. Joaquim Mas i Rius en representació de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
De l'altra, el Sr. Francesc Ferrón i Raja, en representació de l'Assemblea Comarcal 
de la Creu Roja Maresme Centre. 

 
MANIFESTEN 

 
PRIMER: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les 
mateixes. 

 
SEGON: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració  d'accions  de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb  dificultat per  a  la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, 
conflictes, malalties i epidèmies,  la cooperació en programes de prevenció sanitària i 
en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, 
l'exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l'esperit de la Institució. 
Tot això sota els principis d'Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, 
Voluntariat, Unitat i Universalitat. 

 
TERCER: Que a l'emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d'ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts de la mateixa,  la Creu Roja és 
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una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de política social de 
l'Ajuntament de Canet de Mar. 

 
QUART: Que és competència municipal la presentació del servei de prevenció, 
vigilància, salvament i socorrisme a les platges d'acord amb els articles 25 i 26 de la 
Llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i amb l'article 115 
de la Llei del 28 de juliol de Costes i de l'Ordre de 31 de juliol de 1972 (Presidència) 
sobre mesures de seguretat a les platges (classificació de la platja,  serveis de 
vigilància, serveis d'Auxili i Salvament, etc.). 

 
CINQUÈ: La Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en la 
cobertura  de  les  platges  ,  posant  a  disposició  d'aquests  els  recursos  humans 
(personal laboral remunerat   i personal voluntari ) i materials que pactin per la 
realització del servei.. Aquest servei representa una gran càrrega econòmica per a 
Creu Roja, considerant la despesa que suposa les contractacions,  la formació, 
l'amortització, el manteniment, el material fungible, la reposició de material,   el 
combustible per embarcacions i ambulàncies,  les compensacions per manutenció i 
transport dels voluntaris etc. 

 
SISÈ:  Que existeix un acord entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments del 
litoral barceloní pel que fa a la cessió per part de la primera, de diferents elements 
per la bona cobertura de les platges com: embarcacions, mòduls d'assistència i 
diferents components relacionats en el PROGRAMA SECTORIAL HIGIENE I 
SEGURETAT A LES PLATGES . 

 
SETÈ: Que tot i que l'Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre Mesures de Seguretat a les 
Platges, en el seu apartat 7, Servei d'Auxili i Salvament, manifesta que entre d'altres, 
el servei d'auxili i salvament estarà dotat d'aparells llençacaps. Que Creu Roja no 
està autoritzada a fer ús dels mateixos, donat que atesa la naturalesa d'aquesta 
Institució fonamentada en el voluntariat,   aquests no disposen del permís d'armes 
que requereix la utilització de la major part dels aparells llençacaps; essent per tant, 
competència municipal la tinença i emprament d'aquests instruments. 

 
VUITÈ: Tots els serveis i materials que es desitgin afegir al servei de Platges haurien 
de ser homologats per l'Oficina Provincial de Creu Roja Catalunya. 

 
ACORDEN 

 
PRIMER: L'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre es compromet a 
realitzar el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a la/es platges de 
Canet de Mar durant l'època estival del present any. 
L’espai de cobertura per aquest servei serà des de 500 metres al sud de la torre 
d’intervenció immediata de la platja del Cabaió fins a 500 metres al nord de la torre 
d’intervenció immediata de la platja de Canet de Mar, quedant exclosa Creu Roja, de 
la responsabilitat derivada de qualsevol incident que es produeixi fora d’aquest àmbit 
de cobertura. 

 
SEGON: El servei començarà el 18 de juny i finalitzarà el 11 de setembre de 2005. 

 
- Temporada Alta: 
El 18,19,24,25,26,27,28,29,30 de juny i del 1 de Juliol al 11 de setembre. 

 
L'horari és de les 10:00 hores del mati fins 18:00 hores del vespre. 
Sent l’horari de les torres, torres d’intervenció immediata i embarcacions de les 10:00 
hores del matí fins les 18:00 hores del vespre. 
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TERCER: Per dur a terme l'esmenat servei, l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja 
Maresme Centre es compromet a aportar els recursos   humans   ( dispositiu ) 
necessaris per cobrir les infrastructures pactades que es relacionen al document 
ANNEX  1  i  que  ha  determinat  l'Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  a  partir  de  la 
classificació de les platges del seu municipi com de màxima  afluència; manifesten 
que amb això la Creu Roja es fa càrrec de la gestió d'una part de les competències 
que la llei atribueix als Ajuntaments i de que la resta l'únic responsable seran ells 
mateixos. 

 
QUART: Que L'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre aportarà per 
dur a terme el conveni de l'any 2005,  el material de la seva propietat relacionat en el 
ANNEX 2. 

 
CINQUÈ: L’Ajuntament de Canet de Mar, propietari o que ha rebut en cessió per part 
de la Diputació de Barcelona, el material relacionat en l’ ANNEX 3, cedeix tot el 
material  especificat  en  l’  ANNEX  3    a  l’assemblea  Comarcal  de  la  Creu  Roja 
Maresme Centre per la seva exclusiva utilització, durant: 

 
; el període d’un any 

 
L’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre, lliurarà a l’Ajuntament de 
Canet de Mar al finalitzar la Temporada de Platges i per la seva informació,   un 
informe - inventari de l’estat del material especificat en l’ ANNEX 3. 

 
SISÈ: L’Ajuntament de Canet de Mar, propietari o que ha rebut en cessió per part de 
la Diputació de Barcelona els equips de transmissions relacionats en l’ ANNEX 3, 
cedeix  tots  els  equips  de  transmissions  a  l’Oficina  Comarcal  de  la  Creu  Roja 
Maresme Centre per la seva exclusiva utilització durant el període d’un any. Aquests 
equips estaran programats amb les freqüències operatives de Creu Roja. La grabació 
d’aquestes, es realitzarà mitjançant el Servei de Transmissions de l’Oficina Provincial 
de Creu Roja a Barcelona. 

 
Per aquest fet, L’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre farà un 
inventari i adjuntarà un informe sobre aquests material de transmissions al finalitzar la 
temporada de platges, i es responsabilitzarà de l’emmagatzemat i conservació del 
mateix, podent fer-ne ús en cas de ser necessari, sempre informant a l’Ajuntament de 
Canet de Mar d’aquest fet. 

 
Tots els aparells de transmissions cedits per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, i que no siguin cedits en ús exclusiu a Creu Roja, no es podran fer 
servir amb les freqüències assignades amb ús exclusiu per la Direcció General de 
Telecomunicacions a Creu Roja a Barcelona. L’incompliment d’aquest compromís 
podria ocasionar sancions per part de l’esmentada Direcció General (Ministeri de 
Foment). 

 
SETÈ: L’Ajuntament, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de 
Barcelona  l’embarcació  de nivell "C", cedeix la embarcació a l’Assemblea Comarcal 
de la Creu Roja Maresme Centre per la seva exclusiva utilització durant : 

 
; el període d’un any 

 
L’ajuntament de Canet de Mar propietari o que ha rebut en cessió per part de la 
Diputació aquestes embarcacions, serà el responsable de mantenir en regla i vigent 
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la documentació i / o permisos  necessaris per  el compliment legal de les normatives 
de navegació. 

 
La  Creu  Roja,  i  mentre  duri  la  cessió  podrà  fer-ne  servir  les  esmentades 
embarcacions en cas de urgència en activitats de Salvament i Emergències a les 
zones pròximes del Municipi, seguint les indicacions del Centre Regional de 
Coordinació de Salvament Marítim, sempre que restin degudament cobertes les 
necessitats d’auxili a la mar que puguin sorgir al servei de platges. 

 
VUITÈ: L’Ajuntament (propietari del lloc/s de salvament o be que els ha rebut en 
cessió per part de la Diputació de Barcelona, o be hi hagi instal·lat un de lloguer per 
compte de les subvencions d'Institucions Supramunicipals) cedeix  el  lloc de socors 
a l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre per la seva exclusiva 
utilització durant : 

 
; el període d'un any 

 
L'emmagatzematge,  instal·lació  i  desinstal.lació dels mateixos serà responsabilitat 
dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament 

 
NOVÈ: L’Ajuntament, propietari o que ha rebut en cessió per part de la Diputació de 
Barcelona  el vehicle 4x4, cedeix el vehicle a l’Assemblea Comarcal  de la Creu Roja 
Maresme Centre per la seva exclusiva utilització durant : 

 
; el període d'un any 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar propietari o que ha rebut en cessió per part de la 
Diputació aquest vehicle , serà el responsable de mantenir en regla i vigent la 
documentació i / o permisos  necessaris per  el compliment legal de les normatives 
de circulació. 

 
DESÈ: L’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre acreditarà que tot el 
personal assignat a les activitats assumides per la Institució en virtut del present 
conveni,   hagi   realitzat   els   corresponents   i   homologats  cursos  de  formació 
(Socorrisme, Socorrisme Aquàtic, Auxiliar de Transport Sanitari, ...), segons el tipus 
d'activitat a la que hi estigui adscrit, així com aquelles altres titulacions específiques 
que exigeixi el desenvolupament de les tasques encomanades. 

 
ONZÈ: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a instal·lar els  llocs de socors, 
seguint les recomanacions que es recullen a L’annex 3. 

 
DOTZÈ: El protocol de canvi de banderes de les platges del seu municipi es regirà 
segons consta en el protocol de la Normativa de Platges de Creu Roja Catalunya 
ANNEX 4. Per tal motiu l'Ajuntament de Canet de Mar delega  a la Creu Roja 
Maresme Centre per aquesta funció. 

 
TRETZÈ: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l'Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja Maresme Centre la quantitat de 48.721’06 euros en 
concepte de col·laboració econòmica en el sosteniment de les despeses que els 
serveis acordats ocasionen i que es desglossa en l'ANNEX 5 i es farà efectiva en els 
següents terminis: 

- 50% de l’import 15 dies abans del començament del servei. 
- 50% de l’import 15 dies abans de la finalització del servei. 
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Si els costos totals del manteniment i reparacions dels materials cedits per 
L’Ajuntament a la Creu Roja són superiors al que s'expressa a l'annex 5, l'Ajuntament 
es compromet previ acord a abonar a Creu Roja la diferència. 

 
CATORZÈ: L’Oficina Provincial de la Creu Roja a Barcelona destinarà una quantitat 
econòmica, provinent del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
com a suport al present conveni, amb l’objectiu de reforçar i garantir una millora en la 
qualitat del projecte de prevenció, vigilància, rescat i salvament i socorrisme a les 
platges. 

 
QUINZÈ: Es crea una Comissió paritària que estarà formada: 

Per part de Creu Roja : 

- El President de l'Assemblea Comarcal o persona en qui delegui. 
- El Cap del Departament Marítim de l’Assemblea Comarcal o persona en 

qui delegui. 
-  El  Responsable  de  Platges  de  l’Assemblea  Comarcal  o  persona  en  qui 

delegui. 
 

Per part de l'Ajuntament : 
 

- El Regidor responsable de L’Àrea o Servei o qui delegui. 
- Dos representants de L’Ajuntament. 

 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a  vàlida per realitzar les funcions 
de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia que 
pogués sorgir tant a la interpretació com a l'aplicació del present conveni. 

 
**Aquest conveni haurà de ser ratificat a la propera comissió de la Junta de Govern. 

 
SETZÈ: El conveni tindrà vigència des de la data de signatura fins el 31 de desembre 
de 2005, quedant resolt per finalització del temps pactat, sense necessitat de 
notificació ni requeriment, a no ser que abans del seu termini ambdues parts, de 
mutu acord i de forma explícita ho prorroguessin per un altre període. 

 
DISSETÈ: Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi 
de la interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i tribunals de 
Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si es que en disposen d’un. 

 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat a 
l’encapçalament. 

 
Per l’Ajuntament de                                                     Per l’Assemblea Local de 
Canet de Mar                                                               la Creu Roja Maresme Centre 

 
 

ANNEX 1:      DISPOSITIU DE COBERTURA 
 

RECURSOS HUMANS DIARIS: 
 

 

  FUNCIÓ   Temporada Temporada Temporada 
Alta  Baixa   Mitja  
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RESPONSABLE   0.33 

CAP INSTAL·LACIÓ   1 

SOCORRISTA AQUÀTIC   3 

SOCORRISTA BÀSIC   4.33 

PATRÓ EMBARCACIÓ (PEE)   0 
PATRÓ EMBARCACIÓ 
(TITULIN) 

   

1 

CONDUCTOR (BTP)   0.33 

TOTAL PERSONES DIA   10 
 

INFRASTRUCTURES COBERTES PER AL SERVEI: 
 

 

  INFRASTRUCTURES Temporada Temporada  

Temporada Alta 
 Baixa   Mitja  

LLOC DE SOCORS   1 
TORRE 
OBSERVACIÓ 

   

1 

TORRE 
INTERVENCIÓ 
IMMEDIATA 

   
2 

CADIRA DE 
VIGILÀNCIA 

   

0 

EMBARCACIÓ 
TIPUS ‘’B’’ 

   

0 

EMBARCACIÓ 
TIPUS ‘’C’’ 

   

1 

MOTO AQUÀTICA 
DE RESCAT 

   

0 

VEHICLE 4X4   0.50 
ALTRES VEHICLES 
DE TRANSPORT 

  1 

AMBULÀNCIA   0.33 

CADIRA AMFÍVIA   1 
 
 

ANNEX 2:   MATERIAL APORTAT PER CREU ROJA   PER A LA REALITZACIO 
DEL SERVEI 

 
 

RECURS MATERIAL Nº 
EMBARCACIÓ TIPUS ‘’ B‘’ 1 

MOTOR EMBARCACIÓ 0 

VEHICLE DE TRANSPORT 1 

LLAUNES DE RESCAT 3 

TUBS DE RESCAT 0 
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CÈRCOLS SALVAVIDES 3 

CAP DE REMOLC 3 

LLITERA FIXA 2 

LLITERA CULLERA 2 

LLITERA PORTÀTIL 2 

LLITERA NIU 2 

TAULELL ESPINAL FLOTANT 1 

IMMOBILITZADOR TAULELL ESPINAL 1 

JOC COLLARS CERVICALS 2 

FARMACIOLA SOCORRISTA 3 

RESSUCITADOR MANUAL 2 

EQUIP OXIGENOTERÀPIA 2 

FÈRUL·LES INFLABLES 2 

EMISSORA BASE 5 

EMISSORA PORTÀTIL 3 

BATERIA EMISSORA PORTÀTIL 3 

FUNDA EMISSORA PORTÀTIL 3 

MOTORS EMBARCACIÓ 1 

PRISMÀTICS 4 

VESTITS NEOPRÈ 9 

AMBULANCIA 1 

REMOLC EMBARCACIÓ “B” 1 

REMOLC EMBARCACIÓ “C” 1 
CENTRE COORDINACIÓ COMARCAL 
(ESTACIÓ DE SALVAMENT) 

 

1 

AMARRAMENTS 2 
 
 

ANNEX 3: MATERIAL CEDIT EN US PER L’AJUNTAMENT A CREU ROJA 
 
 

RECURS MATERIAL Nº 

LLOC DE SOCORS 1 

TORRE INTERVENCIÓ IMMEDIATA 2 

CADIRA DE VIGILÀNCIA 0 

EMBARCACIÓ TIPUS ‘’C” 1 

MOTOR EMBARCACIÓ TIPUS ‘’ C ‘’ 1 

MOTO AQUÀTICA DE RESCAT 0 
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LLAUNES DE RESCAT 3 

TUBS DE RESCAT 2 

CÈRCOLS SALVAVIDES 4 

CAP DE REMOLC 6 

LLITERA FIXA 1 

LLITERA CULLERA 1 

LLITERA PORTÀTIL 2 

LLITERA NIU 0 

TAULELL ESPINAL FLOTANT 1 

IMMOBILITZADOR TAULELL ESPINAL 1 

JOC COLLARS CERVICALS 1 

FARMACIOLA SOCORRISTA 2 

RESSUCITADOR MANUAL 1 

EQUIP OXIGENOTERÀPIA 1 

FÈRUL·LES INFLABLES 1 

EMISSORA BASE 1 

EMISSORA PORTÀTIL 4 

BATERIA EMISSORA PORTÀTIL 0 

FUNDA EMISSORA PORTÀTIL 0 

PRISMÀTICS 2 

VESTITS NEOPRÈ 0 
 
 

ANNEX 4 : PROTOCOL CANVI DE COLOR DE LES BANDERES 
 

1.- La Creu Roja mitjançant el responsable de les platges de la localitat decidirà en el 
moment de l'obertura del lloc de platges i segons el seu criteri de l'estat de la mar, la 
col·locació de bandera verda o groga, en el màstil proper al lloc de socors, juntament 
amb la de la Creu Roja. El color de la bandera en què s'ha obert el lloc serà 
comunicat per escrit a l'Ajuntament. 

 
2.- Quan la Creu Roja estimi convenient enlairar la bandera vermella, ho notificarà a 
la Policia Municipal i aquesta comunicarà a l'Ajuntament els motius. La decisió última 
la prendrà l'Alcalde o la persona en qui ho delegui. 

 
3.- Quan el canvi de bandera vermella estigui motivat per altres motius que no sigui 
l'estat de la mar (meduses, qualitat de l'aigua molt baixa, o altres) es procedirà 
segons s'especifica en el punt núm. 2. 

 
4.-  El  control  per  tal  que  figurin  totes  les  banderes  col·locades  i  unificades, 
s'efectuarà mitjançant la patrulla mixta de la Policia Municipal i Creu Roja. 
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5.- Quan la Creu Roja cregui necessari efectuar un canvi en el color de la bandera ho 
notificarà a la Policia Municipal, per tal que aquests controlin els canvis a tots els 
màstils. 

 
6.- En el moment en que hagi bandera vermella o altres factors que puguin posar en 
perill els banyistes, la Policia Municipal reforçarà les patrulles de vigilància a la platja, 
per tal de dissuadir als banyistes d'entrar a l'aigua. 
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ANNEX 5:  PRESSUPOST TOTAL SERVEI PREVENCIO VIGIÁNCIA SALVAMENT 
I SOCORRISME 

 
Recursos Humans 

 

Remunerats 
 

Responsable 2585,50 € 
Cap Instal·lació 7782,10 € 
Patró (P.E.R) 0,00 € 
Patró (Titulín) 0,00 € 
Socorrista Aquàtic 21558,10 € 
Socorrista Bàsic 0,00 € 
Voluntariat 9222,90 € 

 
 

Subtotal Recursos humans 41148,60 € 
 

Recursos Materials 
 

Material sanitari fixe i fungible 136,13 € 
Material de vigilància i 
salvament 

 

0,00 € 

Material autoprotecció i 
vestuari 

 

356,02 € 

Material de comunicació 624,00 € 

Subtotal recursos materials 1116,15 € 
Reparacions, (benzines) i 
altres 
Embarcació "B" 0,00 € 
Embarcació "C" 820,00 € 
Moto aquàtica 0,00 € 
Vehicle 4x4 173,65 € 
Ambulància 367,53 € 
Lloguers, amarres 0,00 € 
Subtotal reparacions i 
manteniment 

 

1361,18 € 

Altres 
 

Formació Voluntariat 666,00 € 

Subtotal Altres 666,00 € 

 
Subtotal pressupost 44291,88 € 

Gestió (10%) 4429,19 € 

TOTAL COST 48721,06 € 
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Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Creu Roja Maresme Centre per a la prestació dels serveis de prevenció i salvament a 
les platges. 

 
SEGON.- Ratificar la despesa de 48.721,06 €, amb càrrec a la partida 80 413 480 02 
del vigent pressupost per a l’any 2005, ja aprovada. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords. 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 
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