
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 5 DE JULIOL DE 2006 

 
 
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: 22.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 

 
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 retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Baixes multes de trànsit 
5) Aprovació préstec amb Caja Madrid pel finançament del romanent de 

tresoreria 
6) Llicències d’obres 
7) Rectificació llicència de parcel.lació 
8) Adjudicació contracte asfaltatge diversos carrers 



9) Aprovació bases convocatòria tres places de policia local 
10) Acceptació subvenció per a activitats i serveis de l’àmbit de l’educació en el 

marc general del protocol XBMQ 2004-2007 
11) Precs i preguntes 

 
 

 
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 21 
de juny de 2006 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 RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els 
números 5762 a 6354 ambdós inclosos,  de la relació núm. 23/06 del pressupost 
ordinari de la corporació, segons relació adjunta i la retenció de crèdit núm 194 de 
l'OO. AA. Ràdio Canet , 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 
General de la Corporació pel 2006, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
delegada d’hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 23/06 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 160.820'- Eur. 
 
SEGON.- Aprovar la retenció de crèdit núm. 194 que s'acompanya, amb càrrec al 
Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 309,37 Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 5 de juliol de 2006, per import de 84.111,20 
EUR, corresponent a la relació 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 2006, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 



 
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 5 de juliol de 2006, per import 
de 84.111,20,- EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- BAIXES MULTES DE TRÀNSIT 
 
Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual te 
cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables als 
efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació es 
detalla: 
 

- Proposta núm. 6015, per import de 5.544,48 €. 
 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposen les baixes, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
delegada d’hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, presentada 
per l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació que a 
continuació es detalla: 
 

- Proposta núm. 6015, per import de 5.544,48 €. 
 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
5.- APROVACIÓ PRÉSTEC AMB CAJA MADRID PEL FINANÇAMENT DEL 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Atesa la sol·licitud d’ofertes financeres efectuada per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb la finalitat de cobrir el finançament del romanent de tresoreria 
negatiu de l’any 2005 per un import de 1.669.769,97 EUR. 
 
Atesa la necessitat de procedir a acceptar la formalització de l’operació de préstec 
sol·licitada i de la corresponent minuta de préstec.  
 
Atès que l’operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió del pressupost 
en la forma prevista en el capítol VII del títol I de recursos de les hisendes locals 
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 



Vistos els informes de l’interventor i del secretari, relatius a la procedència, 
condicions i legalitat de les operacions a concertar, i de conformitat amb la 
proposta de la regidoria delegada d’hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i acceptar el préstec a formalitzar-se amb l’entitat bancària 
CAJA MADRID, pel finançament del romanent de tresoreria negatiu de l’any 2005, 
amb un import total de 1.669.769,97€, essent la minuta de contracte el qual 
s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions 
financeres següents:    

- Import: 1.669.769,97€.  
- Termini: Fins el 31 de desembre de 2009. 
- Disposició: immediata. 
- Liquidació/amortització: Mensual, amb cancel·lació final a la data del 

31/12/2009.  
- Finalitats del préstec: Finançament del romanent de tresoreria de l’any 

2005.   
- Tipus d’interès i marge: Euribor trimestral + 0,15 sense redondeix.  
- Sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació i amortització parcial. 
- Amb l’Intervenció del Secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 28 de juny de 1999. 
 
TERCER.- Facultar al senyor Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l'Ajuntament de 
Canet de Mar per a la formalització de l’operació de préstec.   
 
QUART.- Ratificar els acords precedents per part del Ple de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la primera sessió ordinària que celebri. 
 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
6.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA MABR PER A 
L’ADDICIÓ HABITATGE A LA FINCA UBICADA AL CARRER MONTSENY 
NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada per la senyora MABR en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’addició habitatge a la finca 
ubicada al carrer Montseny número xx. 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecte tècnic de data 17 de maig de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el Projecte Bàsic de referència pel qual es sol·licita llicència d’obres majors, i per 
tal d’ajustar-se a la normativa vigent, cal presentar les modificacions corresponents que 
incorporin les modificacions: 

 
 Per sobre de l’ARM (10,00 m) només es permetrà coberta inclinada i coberta plana. 
 En el cas de cobertes inclinades, aquestes construccions tindran un màxim de dues 
façanes sempre paral·leles a la façana de l’edificació. 



 Justificar la superfície de ventilació al garatge no inferior al 5% de la superfície 
construïda del local (art. 23.9.5 NNSS). 
 
D’altra banda: 
 Es condició imprescindible la presentació del Projecte Executiu i la seva posterior revisió 
i acceptació per part del Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, abans de l’inici de 
les obres. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud, mentre no s’aportin les 
rectificacions demanades” 

 
Vista la nova documentació presentada en data 7 de juny de 2006, adjuntant 
plànols modificats de conformitat amb l’informe tècnic. 
 
Vist el nou informe emès pel tècnic municipal de data 21 de juny d’enguany 
manifestant que: 
 

“Revisada la documentació de referència i a la vista de les modificacions proposades pel 
tècnic redactor i atès que aquestes s’adapten a la normativa vigent, tot i entenent que 
aquesta documentació complementària comportarà afegir-hi aquestes modificacions amb la 
substitució dels plànols, pels seus homònims segons la següent relació: 
 
 Plànols (modificats): 5, 6, 7 i 8 
 
Per altra banda, recordar que: 
 
 S’haurà d’aportar Projecte Executiu degudament diligenciat abans de l’inici de les obres, 
per a la seva posterior revisió i aprovació pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la petició d’obres majors”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 30 de juny de 2006. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora MABR en nom i representació 
d’ella mateixa, per a l’addició d’un habitatge entre mitgeres al carrer Montseny 



número xx d’acord al projecte de l’arquitecte Francesc Bassas Alsina, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil cent seixanta euros amb cinquanta-sis 
cèntims (3.160,56 €); per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents euros amb 
deu cèntims (700,10 €) i per drets de connexió a clavegueram l’import de trenta 
euros amb cinc cèntims (30,05 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil cinc-cents vuitanta euros 
amb vint-i-vuit cèntims (1.580,28 €) en concepte de garantia pels valors urbanístics 
en risc i la quantitat de dos-cents dotze euros amb seixanta-tres cèntims (212,63 €) 
en concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
6.2.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR NPC PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UBICAT AL TORRENT DE LLEDONERS 
NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor NPC en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma i ampliació habitatge ubicat 
al Torrent de Lledoners número xx. 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecte tècnic de data 28 de juny de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el Projecte Bàsic i de Execució de referència i atès que l’edificació existent a la finca 
esmentada, està grafiada a les NNSS com a edifici d’interès històric i arquitectònic i que 
segons s’estableix a l’art. 19 de les citades Normes Subsidiàries per tal de fer qualsevol 
actuació als edificis protegits, considerats de valor arquitectònic o històric, serà necessari 
l’informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Patrimoni 
Cultural Català, Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993). 

Però que, segons la proposta presentada, en cap cas s’intervé sobre l’element protegit 
(façana). 

En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres majors 
proposada”.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 30 de juny de 2006. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 



 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor NPC en nom i representació d’ell 
mateix, per a la reforma i ampliació d’un habitatge existent al número xx del Torrent 
de Lledoners, d’acord al projecte de l’arquitecta Clara Torres Tolosa, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil cent cinquata euros amb cinquanta cèntims 
(2.150,50 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents dinou euros (319,00 
€). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil setanta-cinc euros amb 
cinquanta cèntims (1.075,50 €) en concepte de garantia pels valors urbanístics en 
risc i la quantitat de sis-cents un euros (601,00 €) en concepte de fiança per 
residus de la construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els 
residus en un gestor autoritzat.  
 
7.- RECTIFICACIÓ LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ 
 
7.1.- MODIFICACIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL A TOT AUTO 
CANET SL DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER 
CLAUSELL NÚMERO 7 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 24 de maig de 2006 va 
concedir llicència de divisió horitzontal a la mercantil Tot Auto Canet S.L. per dividir 
en dues entitats independents, el local ubicat al carrer Clausell número 7 baixos. 
 
Vist l’escrit presentat pel senyor JGR manifestant que les superfícies de les finques 
contemplades a la documentació presentada per l’obtenció de la llicència de divisió 
horitzontal, són errònies, i sol.licitant novament llicència amb les superfícies reals 
que s’adjunten amb el seu escrit. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 de juny de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat l’annex de referència es comprova que es tracta de l’escrit de l’arquitecte Lluís Roig 
Clemente, on indica que en la redacció del projecte per a la divisió horitzontal del local del C/ 
Clausell, 7, en dos locals independents, es va produir un error en el moment de superficiar, 



de forma que les superfícies correctes tant del local a dividir com dels resultants són les 
següents: 

 
ENTITAT SUP. 

CONSTRUÏDA 
SUP.ÚTIL 

   
Local inicial a 
dividir 

435,80 m2 397,33 m2 

   
Local resultant 
BAIXOS 1 

298,90 m2 272,51 m2 

Local resultant 
BAIXOS 3 

136,90 m2 124,82 m2 

 
Els canvis en les superfícies no afecta al compliment dels paràmetres permesos a la zona on 
es situen els locals, per tant, donat que la divisió proposada s’ajusta a les previsions de la 
Normativa vigent i que l’escrit únicament rectifica un error en el moment de superficiar, 
s’informa favorablement a la documentació presentada”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 20 de juny de 2006 
manifestant: 
 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades pel Sr. JGR, mitjançant 
escrit de data 13.06.06, registrat d’entrada amb el núm. 3567, per tal de modificar la llicència 
de divisió horitzontal del local situat a la planta baixa del número 7 del carrer Clausell, de 
Canet de Mar, atorgada en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 
24.05.06, s’elabora el següent 
 
INFORME 
 
Mitjançant escrit de data 16/03/2006, registrat d’entrada amb el núm. 1633, el Sr JGR va 
sol·licitar llicència de divisió horitzontal del local situat a la planta baixa del número 7 del 
carrer Clausell, de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’estudi 
d’arquitectura TRIBUNA D’ARQUITECTURA, SL, de febrer de 2006. 
 
El tècnic municipal va emetre, en data 27/04/2006, informe favorable sobre la concessió de la 
llicència sol·licitada, per tal com l’actuació projectada s’ajustava plenament a les 
prescripcions de les NNSS. 
 
La qui subscriu va emetre, en data 19.05.06, informe favorable sobre la concessió de la 
llicència al·ludida. 

 
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 24.05.06, la concessió de la llicència 
sol·licitada. 

 
Detectat, per part del sol·licitant, error en la redacció del projecte presentat en el seu dia a 
l’hora de superficiar, es demana la modificació de la llicència concedida, a efectes 
d’escriptura pública. 
 
Atès que, tot i que l’error produït afecta les superfícies del local dividit i dels locals resultants, 
els canvis proposats no afecten el compliment dels paràmetres recollits a les NNSS per a la 
zona on s’ubiquen els locals, la qui subscriu informa favorablement la concessió de la 
modificació sol·licitada pel Sr. JGR”. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 



CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar la llicència de divisió horitzontal concedida a la mercantil Tot 
Auto Canet S.L. de la planta baixa del número 7 del carrer Clausell, per convertir-
ho en dues finques independents, de conformitat amb la nova documentació 
redactada per l’arquitecte Lluís Roig. 
 
SEGON.- Les noves finques resultants tindran les següents superfícies: 
 
Baixos 1.- Superfície construïda: 398,90 m2. 
                  Superfície útil:             272,51 m2. 
Baixos 3.- Superfície construïda: 136,90 m2. 
                  Superfície útil:             124,82 m2. 
 
TERCER.- Cal tenir en compte que caldrà legalitzar l’activitat de reparació de 
vehicles que es desenvolupa al local “baixos, 1a”, d’acord amb la superfície 
resultant desprès de la divisió. Per tal de poder executar les obres necessàries per 
a fer la divisió física del local en dues entitats independents, caldrà sol.licitar i 
obtenir la corresponent llicència d’obres.  
 
8.- ADJUDICACIÓ  CONTRACTE ASFALTATGE DIVERSOS CARRERS 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de maig de 2006, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant concurs per procediment obert 
per a la execució de les obres d’asfaltatge de diversos carrers de Canet de Mar, i 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la 
contractació. 

 
Atès que en el BOP núm. 120 de data 20 de maig de 2006, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 3 de juliol de 2006, de conformitat amb 
l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Manuel Blanco del Río, ha 
acordat proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa 
Pavimentos Barcelona, SAU. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 



règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la contractació de les obres 
d’asfaltatge de la Rda. Sant Jordi, un tram de la Rda. Doctor Anglès i diversos 
trams de la Rda. Sant Elm de Canet de Mar i col·locació de 7 guals elevats 
reductors de velocitat, pel preu cert i global de 131.205 €, IVA inclòs, de 
conformitat amb el plec de clàusules administratives, particulars i la seva plica, en 
especial pel que fa a les millores ofertades que s’accepten. 
 
SEGON.- La present adjudicació resta condicionada suspensivament a la 
presentació per part de l’adjudicatària, en el termini dels cinc dies hàbils 
subsegüents a la recepció de la corresponent notificació d’aquest acord, de la 
certificació administrativa expedida per l’òrgan competent, acreditativa de trobar-se 
al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social, en els termes de l’article 79.2.b) in fine del TRLCAP. 
 
TERCER.- Requerir el concessionari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
després de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 5.248,20.- €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, tot 
advertint-lo que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 
 
QUART.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 
2.791,38 €, equivalent al 2% del pressupost establert com a base de licitació, 
dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel que fa a la documentació 
que acompanya a les proposicions, serà retornada una vegada hagin 
transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les 
disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i 
higiene en el treball. 
 
SISÈ.- Seran a càrrec del contractista les despeses i els impostos de l’anunci o 
dels anuncis de licitació (fins a un màxim de 600 €), i també les despeses de la 
formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes 
sobre aquestes matèries. 
 
SETÈ.- El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, els rètols i cartells 
anunciants de les obres, així com els senyals que calgui per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als seus límits i 
immediacions. Tots aquests cartells han d’estar redactats, com a mínim, en català. 
 
VUITÈ.- El contractista haurà de portar els Llibre d'Ordres i d’Incidències, 
correctament diligenciats i complimentats. 
 
NOVÈ.- La contractació per part de l'adjudicatari de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 115 del 



TRLCAP, així com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà 
d'ajustar-se al que disposa l'article 116 del TRLCAP. 
 
DESÈ.- El termini d’execució del present contracte serà de 4 dies, i s’haurà 
d’executar durant el mes d’agost de 2006. 
 
ONZÈ.- L’Adjudicatari executarà totes i cadascuna de les millores ofertades en la 
seva plica. 
 
DOTZÈ.- El termini de garantia de les obres executades serà, de conformitat amb 
la proposta presentada per l’adjudicatària, de 2 anys a comptar des de la 
formalització de l’acta de recepció. 
 
TRETZÈ.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
CATORZÈ.- Publicar en el BOP l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
QUINZÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
9.- APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA QUATRE PLACES DE POLICIA 
LOCAL 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de març de 2006, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2006 així com la plantilla de personal  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 5 d’abril  d’enguany va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2006. 
 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2006, hi ha vacants quatre 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 de 
règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat de quatre 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 QUATRE 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 quatre 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 21 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 1,58 m les dones i 1,68 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.  
 
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.  
 
Els drets d’examen es fixen, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 16,  en la quantitat de 
15,00 EUR que han de ser satisfets prèviament pels aspirants en el moment de presentar la 
sol·licitud, a la qual han d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament.  
 
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.  

El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que actuarà com a secretari del 
tribunal 

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) 

 
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 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:  
 
7.1. Fase d’oposició:  
 
1r. 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.  
 
2n. 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.  
 
3r. 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.  
 
4t. 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.  
 
5è. 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 
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.  
 
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 a Canet de Mar: 
Per cada  mesos complerts: 0,2 punts, fins a un màxim de 4.  
 
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.  
 
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.  
 
G)  Entrevista personal  
 
Els opositors mantindran una entrevista amb els membres del Tribunal, per clarificar 
aspectes del seu CV i  es puntuarà com a màxim amb 2 punts.  
 
Vuitena : Qualificacions dels aspirants 
  
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. L’exercici cinquè 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 tercer 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.  
 
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  
 
6è 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.  
 
7è 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.  
 
Desena: 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.  
 
Onzena: 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 a 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.  

 
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). El resultat es mesura en metres.  
 
3. Abdominals en 1 minut  
 
L’aspirant es situarà estirat cara amunt al terra, amb les cames flexionades i subjectades, i 
amb els dits de les mans creuats al clatell haurà d’elevar successivament el tronc tantes 
vegades com pugui durant 1 minut, que connectarà amb la superfície de la base fins a tocar 
amb els colzes els genolls, per tornar a la posició inicial, és a dir, tornarà a tocar la base amb 
l’esquena.  
 
Només es podrà fer un intent, resultant invalidades aquelles abdominals en les que l’aspirant 
no toqui amb l’esquena el terra o amb els colzes els genolls. 
 
4. Salt horitzontal  
 
El participant s'ha de situar de forma que les puntes dels peus estiguin exactament darrera 
de la línia de batuda junts o separats a l'amplada dels malucs.  
 
Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins el moment d'enlairar-se. Després 
d'aquest preparatiu, ha de saltar simultàniament amb els peus tan lluny com pugui.  
 
L'aspirant podrà realitzar dos intents. El resultat es mesura en centímetres  
 
5. Velocitat  
 
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres. El resultat es mesura en segons. 

 

Punts Course 
Navette 

Llança
ment  
3 quilos 

Abdomi
nal 

Salt 
horitzont
al 

Velocitat 

Barem 
d'aptitud 
física 
homes 

10 10 10 50 257 7.4' 



9 9 9 45 246 7.8' 
8 8 8 40 236 8.2' 
7 7 7 35 226 8.4' 

6 6.5 6.
5 30 216 8.6' 

5 6 6 25 206 8.8' 

4 5.5 5.
5 22 196 9' 

3 5 5 20 186 9.2' 

2 4.5 4.
5 18 185 9.4' 

1 4 4 16 156 9.6' 
Barem 
d'aptitud 
física 
dones 

10 7.5 6.
5 40 224 8.4' 

9 7 6 35 213 8.6' 

8 6.5 5.
5 30 203 8.8' 

7 6 5 25 193 9' 

6 5.5 4.
5 22 183 9.2' 

5 5 4 20 173 9.4' 

4 4.5 3.
7 18 163 9.6' 

3 4 3.
5 16 153 9.8' 

2 3.5 3.
2 15 143 10' 

1 3 3 14 133 10.
2' 

 
Als aspirants de 30 a 34 anys se'ls incrementarà en un 10 % la nota final, i als de 35 o més 
en un 20 %.  
 
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. 
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 Mon 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:  
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.  
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. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS I SERVEIS DE L’ÀMBIT 
DE L’EDUCACIÓ EN EL MARC GENERAL DEL PROTOCOL XBMQ 2004-2007 
 
Atès que en la sessió de 15 de febrer de 2006 la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvenció de la 
Xarxa de Municipis de Qualitat en diversos àmbits d’actuació. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat la concessió de les següents subvencions per a l’any 2006 : 
 

Servei Gestor de la 
Diputació 

Codi 
conveni/xarxa Programa o finalitat 

Tipus i 
quantitat 
del suport 

Servei d’Educació 06/Y/27870 
Centres d’educació 
permanent. Infància. 
Plans i Accions per 

7.981,00 € 



millorar l’èxit escolar 
 
De conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació i infància, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció atorgada dins el marc de 
la convocatòria pública de subvencions de la Xarxa de Municipis de Qualitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents: 
 
11.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REDACCIÓ 
DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DEL MUNICIPI. 
 
Vist el que disposa l’article 34.3 del Decret Legislatiu 1/20005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), 
segons el qual, el planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes 
urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics.  
 
Atès que el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les 
actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. 
 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549 pàgina 687, es van 
publicar els acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 13 de febrer i 
16 d’octubre de 1991 aprovant definitivament i donant conformitat al text refós 
de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS). 
 
Atès que aquestes normes subsidiàries tenen per objecte la classificació en sòl 
urbà, apte per urbanitzar i no urbanitzable, i la delimitació de l’àmbit territorial 
de cadascun dels diferents tipus de sòl, l’establiment de l’ordenació del sòl 
urbà de les àrees aptes per a la urbanització i la fixació de les normes de 
protecció del sòl no urbanitzable. 
 
Atès que les normes al·ludides no recollien una referència específica a les 
reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics, i a causa de 
l’elevat cost que ha assolit l’habitatge a l’àrea geogràfica de l’Alt Maresme i la 



manca de reserves de sòl destinats a la construcció d’habitatges sota el règim 
de protecció pública a Canet de Mar, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en sessió de data 30.03.06, va aprovar inicialment la modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament – Sistema d’habitatges dotacionals 
públics. 
 
Amb aquesta modificació puntual es perseguia introduir aquest sistema en les 
vigents NNSS de Canet de Mar per tal que es pugui plantejar qualsevol tipus 
d’actuació amb la finalitat de dotar al municipi d’aquest tipus de dotació. 

Atès que la Diputació de Barcelona, en virtut dels Estatuts de l’Institut d’Urbanisme, 
Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), així com del Pla d’actuació del propi Institut per 
al període 2004-2007, assumeix el compromís de millorar les condicions d’accés i 
exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control de les activitats 
productives en el marc d’un model de creixement urbanístic sostenible, assumint 
que és aquest un dels reptes que afronten els nostres pobles i ciutats i que l’actuació 
dels poders públics ha de ser conjunta, ferma i decidida en aquest camp. 

Atès que per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de l’IUHAL amb els 
municipis es concreta en la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i 
econòmica en les àrees de promoció i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres 
activitats connexes o relacionades, així com en l’àrea d’intervenció en les activitats i 
instal·lacions productives. 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat assistència a l’IUHAL per tal 
d’endegar determinades actuacions que responen als objectius de l’Institut, cal 
establir un marc de col·laboració estable entre l’organisme autònom de la Diputació 
de Barcelona, l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) i 
l’ajuntament, per tal d’impulsar aquestes actuacions en funció de les disponibilitats i 
recursos d’ambdues institucions. 

Vista la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) així com l’Annex 
referent a la redacció del Pla Local d’Habitatge de Canet de Mar que ens ha fet 
arribar la Diputació de Barcelona i que s’adjunten a aquesta proposta. 

Atès que l’actuació que desenvoluparà l’IUHAL es troba definida dins l’apartat 1.1 
(“Pla Local d’Habitatge”) del catàleg de serveis relacionats al conveni marc i que els 
treballs inclosos en l’assistència es concretaran en: 

- Pla Local d’Habitatge (PLH) 

- Previsió de demanda residencial (projeccions demogràfiques) a 
incorporar en el PLH. 

Atès que el PLH té per objecte definir el programa d’actuació de l’ajuntament en 
matèria d’habitatge a curt i mitjà termini, a través d’un instrument de caràcter tècnic 
que reculli la voluntat municipal. El PLH defineix les estratègies i concreta les 
actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al 
sostre residencial, existent o de nova creació per un període d’entre quatre i sis 
anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un 
habitatge digne en condicions assequibles. 



Atès que, d’acord amb la proposta de conveni, l’IUHAL es farà càrrec del 
desenvolupament dels treballs de redacció del PLH, amb mitjans propis o mitjançant 
contractació externa, i l’ajuntament efectuarà una aportació a l’IUHAL, d’acord amb 
allò establert en el punt 2.4.1.1 del conveni marc, que representa el 25% del 
pressupost d’honoraris professionals de l’actuació, import que ascendeix a deu mil 
sis-cents seixanta euros (10.660,00 €), IVA inclòs. 

Atès que la quantitat a abonar per l’ajuntament serà facturada per l’IUHAL al 
lliurament del treball i que l’aportació municipal s’haurà d’ingressar a la tresoreria de 
l’IUHAL en el termini de sis mesos comptats des de la recepció de la corresponent 
notificació, això és, dins l’exercici pressupostari corresponent a 2007. 

De conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), per a la 
redacció del Pla Local d’Habitatge i de l’Annex sobre Condicions d’execució i 
programa de treball. 
 
SEGON.- Assumir el compromís de pagament i preveure la realització de la 
despesa corresponent en el pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’any 2007. 
 
TERCER.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 
 
12.- 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 22.40 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 


