
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 D’AGOST DE 2008 

 
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: 21.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Ratificació Decret de l’Alcaldia 821/2008, d’11 d’agost, d’aprovació del 

pla de seguretat i salut de les obres del cementiri 
4. Ratificació Decret de l’Alcaldia 830/2008, de 12 d’agost, de modificació 

d’un contracte de rènting d’un vehicle de la Policia Local 
5. Pròrroga contracte explotació bar camp de futbol 
6. Aprovació inicial projecte edifici de serveis i urbanització plaça 

Universitat 



7. Aprovació bases i convocatòria sergent de la Policia Local 
8. Sol·licitud subvenció formació ORDRE TRE/2189/2008 curs informàtica 

de l’usuari 
9. Relació de decrets des del dia 14 de juliol fins al 14 d’agost de 2008 
10. Precs i preguntes 

  
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 
24 de juliol de 2008 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’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vistes les relacions de despeses de data 27 d’agost de 2008, per import de 
12.047,49 € i 512.765,76€ corresponent a les relacions 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les relacions de despeses de data 27 d’agost de 2008, per 
import de 12.047,49 i 512.765,76 €, corresponent a les relacions de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aprovar les relacions de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet per import de 1.169,20 € i 352,15€ 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
QUART.- Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 2 per 
import de 25.113,59€ i 4.425,38€, fins la seva aprovació definitiva al 
pressupost, previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa.  
 



3.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA 821/2008, D’11 D’AGOST 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 
CEMENTIRI 
 
Vist el Decret número 821 de l’Alcaldia, de data 11 d’agost de 2008, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 

Decret núm. 821/2008, de 11 d’agost de 2008 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 562/2008, de 3 de juny, es va 
resoldre encarregar a l’empresa Construcciones Tomás Pérez Segura, SL, l es 
obres de reforma i consolidació del mur i paret de tancament del cementiri 
municipal per la part del carrer Mercat, pel preu cert i global de 41.142,13 €, exclòs 
el 16% d’IVA, el qual pujarà un import de 6.582,74 €, de conformitat amb la 
proposta redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat un projecte de Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra esmentada. 

 
Vista l’acta de data 21 de juliol de 2008 emesa per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. 
Josep Maria Pedrós Dabo, d’aprovació de l’esmentat pla seguretat i salut, el 
contingut del qual és el següent: 
 

“En el dia d’avui es presenta als Serveis Tècnics Municipals el Pla de seguretat 
de l’obra de referència, còpia del qual s’adjunta en aquesta acta, redactat pel 
contractista TOMÀS PÉREZ SEGURA, SL, que desenvolupa l’estudi bàsic de 
seguretat i salut general de l’empresa AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
seguint allò que indica el RD 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut. 
 
Analitzant el seu contingut es fa constar la conformitat del document com a eina 
de gestió preventiva pel que fa a la seguretat i salut a l’obra. 
 
Aquest pla es farà arribar als interessats, segons estableix el RD 1627/1997, amb 
la finalitat que puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els 
semblin oportuns (art. 7è 4 del mateix). 
 
Qualssevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla de seguretat, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va servir de 
base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà l’aprovació expressa de la 
direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 1627/1997 i estarà 
a disposició de tots els qui indica l’art. 7.4 del RD. 
 



I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns d’acord amb la legislació 
vigent, s’emet la present acta per triplicat exemplar i un sol efecte, mitjançant la 
qual s’aprova el pla de seguretat i salut de referència.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa a 
l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, pel present 
 
 RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra de construcció d’una façana 
ventilada al mur del cementiri municipal, presentat pel contractista adjudicatari de 
les obres, l’empresa Construcciones Tomás Pérez Segura, SL. 
 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que es disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 821, de data 11 d’agost de 2008, 
mitjançant el qual es resol aprovar el Ple de seguretat i salut de l’obra de 
construcció d’una façana ventilada al mur del cementiri municipal, presentat pel 
contractista adjudicatari de les obres, l’empresa Construcciones Tomés Pérez 
Segura, SL. 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA 830/2008, DE 12 D’AGOST, DE 
MODIFICACIÓ D’UN CONTRACTE DE RÈNTING D’UN VEHICLE DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 830, de data 12 d’agost de 2008, el contingut 
literal del qual és el següent: 

 
Decret núm. 830/2008, de 12 d’agost, de l’Alcaldia 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de gener de 2008, va 
acordar contractar amb la mercantil Bansalease, SA, EFC, el subministrament d’un 
vehicle Nissan X-Trail 2.0 DCI XE 5P (150 CV), sota la modalitat de rènting, pel preu 
cert i global de 58.098,72 € a repartir en 48 mensualitats de 1.210,39 € cadascuna. 
 
Atès que amb posterioritat, la Policia Local va adonar-se de la necessitat que el 
maleter del vehicle disposés d’un armari compartimentat. 
 
Vist el pressupost presentat per l’adjudicatària per a l’esmentada modificació el qual 
puja un import global de 3.246,24 €, IVA inclòs. 
 



Atès que l’article 59 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant 
TRLCAP) disposa que una de les prerrogatives de l’Administració és modificar els 
contractes per raons d’interès públic, concretant-se en l’article 101 del mateix text que 
haurà de ser conseqüència de necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho 
degudament a l’expedient. 
 
Atès que prèviament a l’aprovació d’una modificació del contracte cal atorgar un 
termini d’audiència al contractista, així com la fiscalització de la despesa corresponent 
(art. 59 TRLCAP i 102 RLCAP).  
 
Vist l’informe emès en data 11 d’agost de 2008 per la secretària accidental de la 
Corporació, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l'ajuntament de Canet de Mar 
(Maresme), en relació amb la proposta de modificació proposada pel sotsinspector 
en cap de la Policia Local, Sr. Pere Nolla Aguilar, en compliment d'allò establert a 
l'article 275.1 del TRLMC, emet el següent  
 
 Informe 
 
Primer.- Constitueix una prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó 
d’interès públic (art. 59 TRLCAP), i sempre que es tracti de necessitats noves o 
causes imprevistes, que hauran de quedar degudament justificades a l’expedient.  
 
Segon.- Abans que l’òrgan de contractació aprovi la modificació cal donar tràmit 
d’audiència al contractista (art. 59.1 i 102 RLCAP). També cal que es fiscalitzi la 
despesa corresponent i els acords corresponents posaran fi a la via administrativa i 
seran immediatament executius. 
 
Tercer.- La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 54 TRLCAP) i 
exigirà dictamen de la Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 
20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 6.010.121'04.- €.  
 
Els límits que tot seguit veurem no són límits a la modificació, sinó límits a 
l’exigència de perpetuació del vincle contractual; els límits a la modificació cal 
cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti un contracte nou, 
amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial 
i del modificat.   
 
Quart.- Tant en el contracte d’obres (art. 146 TRLCAP) com en el de 
subministraments (art. 192.c) com en el de consultoria i assistència i serveis (art. 
214.c) la modificació és obligatòria pel contractista si comporta un augment, 
reducció o supressió fins el 20 per 100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa 
una alteració substancial de l’objecte inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 
20 per 100 o representin una alteració substancial de l’objecte, esdevé causa de 
resolució contractual (arts. 149.e); 192.c); 214.c) TRLCAP. No és, tanmateix, una 
resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia ja pel contracte d’obres que la 
resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. Ara, aquesta interpretació 
ve confirmada a l’article 112.2 TRLCAP per a tot tipus de contracte, amb el 
benentès que si qui resol és l’Administració causant de la modificació, aquella 
equivaldrà al desistiment i portarà implícita la indemnització al contractista del 



benefici industrial deixat de percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 100 del preu 
de les obres i subministraments (arts. 151.4 i 193.3 TRLCAP); el 10 per 100 del 
preu dels estudis i projectes deixats de realitzar (art. 215.3) i els beneficis futurs 
deixats de percebre (art. 169.4 TRLCAP).  
 
Cinquè.-. En el present cas la modificació representa un augment del preu d’un 
5,59%, no és per tant, causa de resolució del contracte conforme disposa l’article 
192.c) TRLCAP.  
 
Sisè.- Segons disposa l’article 102 del RGLCAP, l’aprovació de la modificació per 
part de l’òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del contractista, així 
com la fiscalització de la despesa corresponent. 
 
Setè.- Per tal de fer front a aquesta modificació existeix consignació pressupostària 
suficient a les partides núm. 30 22200 20400 del vigent pressupost per a l’any 2008. 
L’aplicació de les obligacions econòmiques que dimanen del present contracte es 
configuren com a despeses plurianuals, per tant, la seva eficàcia per a exercicis 
posteriors, queda supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
146 i concordants TRLCAP, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat amb la mercantil 
Bansalease, SA, EFC, en data 11 de febrer de 2008, per al subministrament sota la 
modalitat de rènting, d’un vehicle Nissan X-Trail 2.0 DCI XE 5P (150 CV), en el sentit 
d’incloure un armari compartimentat al maleter, la qual cosa suposa un increment 
total del preu del contracte de 3.246,24 €, IVA inclòs. Així doncs, el preu cert i global 
del contracte serà de 61.344,96 € (1.278,00 €/mes), que es farà efectiu prèvia 
presentació de factures periòdiques legalment emeses i conformades pel tècnic 
competent, per mensualitats vençudes. 
 
SEGON.-  Disposar la despesa de 608,67 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
núm. 30 22200 20400 (RC 4837) del vigent pressupost ordinari per a l’any 2008. 
L’aplicació de les obligacions econòmiques que dimanen del present contracte es 
configuren com a despeses plurianuals, per tant, la seva eficàcia per als diferents 
exercicis, queda supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
TERCER.-. Declarar la vigència de la resta de clàusules del contracte subscrit en data 
11 de febrer de 2008 i que no queden afectades per la present modificació, entenent-
se que l’esmentat armari compartimentat gaudirà de tots els serveis, assegurances i 
garanties que la resta d’equipament incorporat al vehicle. 
 
QUART.- Citar el contractista perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar la present modificació de contracte, de conformitat amb l’establert a 
l’article 101.2 TRLCAP. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista i a la intervenció municipal per tal 
que en prenguin coneixement. 



 
SETÈ.- Que la present resolució sigui ratificada per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 830, de data 12 d’agost de 2008, 
mitjançant el qual es resol aprovar la modificació del contracte formalitzat amb 
la mercantil Bansalease, SA, EFC, en data 11 de febrer de 2008, per al 
subministrament sota la modalitat de rènting, d’un vehicle Nissan X-Trail 2.0 
DCI XE 5P (150 CV), en el sentit d’incloure un armari compartimentat al 
maleter, la qual cosa suposa un increment total del preu del contracte de 
3.246,24 €, IVA inclòs. Així doncs, el preu cert i global del contracte serà de 
61.344,96 € (1.278,00 €/mes), que es farà efectiu prèvia presentació de 
factures periòdiques legalment emeses i conformades pel tècnic competent, per 
mensualitats vençudes. 
 
5.- PRÒRROGA CONTRACTE EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE FUTBOL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’agost de 2004, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a l’explotació del servei de bar al 
camp de futbol municipal al Sr. EOG pel preu cert i global de 2.307,84, €, IVA 
inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP). 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2004 es va formalitzar el contracte amb el 
Sr. EOG. 
 
Atès que en el PCAP es preveu que la concessió s’atorgava per un termini de 3 
anys i que a la durada inicial es podia afegir, per mutu acord de les parts, i 
sempre de forma expressa, les pròrrogues, que tindran una durada d’un any, i 
fins a un màxim de 25 anys, pròrrogues incloses. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de juliol de 2007, va 
acordar prorrogar la concessió de domini públic per a l’explotació del bar al 
camp de futbol municipal d’esports, que caduca el dia 31 d’agost d’enguany, al 
Sr. EOG, pel termini d’un any i pel preu cert i global de 204,43.- € mensuals, 
IVA inclòs, actualitzat amb les variacions de l’IPC d’acord amb l’article 11 del 
PCAP i sense perjudici de les actualitzacions futures. 
 
Vista la instància presentada en data 6 d’agost de 2008 pel Sr. EOG on 
sol·licita li sigui concedida la pròrroga de la concessió pel període d’un any. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, i de conformitat amb l’establert a 
l’article 212 i concordants 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, així com l’article 102 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 



Administracions Públiques, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió de domini públic per a 
l’explotació del bar al camp de futbol municipal d’esports, que caduca el dia 31 
d’agost d’enguany, al Sr. EOG, pel termini d’un any, condicionat al pagament 
del deute que el concessionari té amb aquesta administració i que a data 31 
d’agost de 2008 puja un import de 817,72 €. 
 
SEGON.- Establir que el cànon per aquest any serà actualitzat en base l’IPC 
publicat a 31 d’agost de 2008 d’acord amb l’article 11 del PCAP i sense 
perjudici de les actualitzacions futures. 
 
TERCER.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint 
per totes i cadascuna de les clàusules fixades en el contracte formalitzat en 
data 1 de setembre de 2004, excepció feta del preu, el qual queda incrementat 
amb l’índex general nacional de preus al consum. 
 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EDIFICI DE SERVEIS I 
URBANITZACIÓ DEL VOLTANT DE LA PLAÇA UNIVERSITAT 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2008, va 
acordar aprovar la modificació del contracte de consultoria i assistència per a la 
redacció del projecte i direcció facultativa de les obres d’ordenació de la coberta 
de l’aparcament subterrani ubicat a la riera Gavarra, núm. 4-14 (obra 
anomenada en l’actualitat “urbanització de la plaça universitat de Canet de 
Mar”), subscrit amb l’empresa Bassas Arquitectes, SL, en data 13 de juny de 
2006 i que pujava un import global de 48.000 €, IVA inclòs.  
 
Aquesta modificació consistia en redactar el projecte d’ampliació de la 
urbanització de la plaça en 1.256,85 m2, on hi haurà de construir-se una pista 
esportiva i un edifici de serveis, així com en dur a terme la direcció facultativa 
de les obres, quedant fixat l’import cert i global del contracte en 82.075,00 €, 
dels quals el 60% correspon a la redacció del projecte i el 40% a la direcció 
facultativa de les obres. 
 
Atès que en data 3 de juliol de 2008, el contractista va presentar una còpia del 
projecte de construcció d’un edifici de serveis i urbanització del voltant de la 
plaça Universitat. 
 
Atès que en data 24 de juliol de 2008, el Sr. Josep M. Pedrós Dabo, va informar 
desfavorablement l’esmentat projecte. 
  
Atès que en data 19 d’agost de 2008, el contractista va presentar una còpia de 
les modificacions de l’esmentat projecte exigides a arrel de l’informe anterior. 



 
Vist l’informe favorable emès en data 19 d’agost de 2008, per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Josep M. Pedrós Dabo, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Amb data 7/8/2008 s’aporta nova documentació respecte al projecte de referència.  
 
Vist la documentació, es comprova que s’han modificat pràcticament tots els punts 
requerits en el informe de data 21/9/2007. 
En conseqüència, s’informa favorablement el Projecte Executiu. 
 
Tot i així, caldrà tenir en compte que la construcció de l’edifici haurà de contemplar 
una solució, per dotar d’il·luminació natural als vestuaris projectats.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció d’un edifici de serveis i urbanització del voltant de la plaça 
Universitat de Canet de Mar redactat per la mercantil Bassas Arquitectes, SL, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 472.282,13 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Advertir el redactor del projecte que, de conformitat amb l’informe 
emès en data 19 d’agost de 2008, per l’arquitecte tècnic municipal, Josep M. 
Pedrós Dabo, caldrà tenir en compte que la construcció de l’edifici haurà de 
contemplar una solució per dotar d’il·luminació natural els vestuaris projectats, 
solució que haurà de ser aprovada prèviament per part dels serveis tècnics 
municipals. 
 
TERCER.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS. En cas que en aquest termini no s’hi 
presentin al·legacions el projecte s’entendrà aprovat definitivament. 
 
QUART.- Comunicar al redactor del projecte que de conformitat amb el que 
diposa la clàusula 3.1.g) del PCAP que regeixen el contracte, haurà de lliurar a 
l’Ajuntament 6 exemplars del projecte original que inclogui les modificacions, 
així com un projecte complert en suport informàtic amb el format i 
característiques següents: 
 

- documentació escrita: WORD 
- documentació gràfica: AUTOCAD 
 



7.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE SERGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ 
INTERNA.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18  de desembre de 2007, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2008 així com la plantilla de personal  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer  va aprovar l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2008.  
 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 2008, hi 
ha vacant una plaça de sergent de la Policia local, que a més d’estar dotada  
pressupostàriament està inclosa 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. 
632/2007, de 5 de juliol,  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc 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, es proposa 
a la Junta de Govern Local  que prengui els acords següents: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de sergent de la 
Policia Local, per concurs oposició, per promoció interna, vacant a la plantilla de 
funcionaris d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent concurs oposició  per a la 
cobertura d’aquesta plaça. 
 

BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT 
PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE SERGENT DE POLICIA LOCAL 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, 
d’una.. places de sergent de la Policia Local de Canet de Mar, enquadrades 
dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe 
policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues 
extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent. 
 
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els 
requisits següents: 
 
a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat en la legislació vigent. 
b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de 

carrera en la categoria de caporal del cos de la Policia Local de Canet de 
Mar. 



c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, 
serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres 
administracions. 

d) No tenir més de 55 anys d'edat. 
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior 

corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic o tècnica 
especialista corresponent a formació professional de segon grau o un 
altre d’equivalent o superior. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Estar en possessió del certificat acreditatiu de tenir els coneixements 
específics per poder conduir vehicles prioritaris (BTP) 

 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de les 
sol·licituds. 
 
 
TERCERA.- SOL·LICITUDS 
 
3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de 
presentar al registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 
20 dies naturals des del següent al de la publicació de l’anunci  de la 
convocatòria al ”Boletín Oficial del Estado”, prèvia publicació íntegra de les 
bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya 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. 
 
2.2 Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i 
cada una de les condicions exigides en la base segona.  
 
2.3 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa 
dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. 
 
2.4 Els drets d’examen es fixen, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 16, en 
la quantitat de 20,58 € i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que 
han d’adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la sol·licitud. 
 
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la 
corporació, o autoritat delegada, 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 errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici 
o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el 
termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat 
resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada 
a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a 
publicar-la. 
 
CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
5.1 El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: Un funcionari designat per la corporació.  

Vocals: Dos membres o funcionaris de la corporació.  

Dos tècnics designats per la corporació.  

Un representant de la Direcció General de la Policia 

Un representant de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Secretari: El de la corporació o funcionari en qui delegui (que actuarà sense 
veu i vot)  

Al procés selectiu, podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, una persona 
designada per la Junta de Personal, que actuarà a títol personal. 
 
Els membres del tribunal han de tenir el mateix nivell o superior a la categoria 
de la plaça convocada. 
 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que 
han de ser designats conjuntament amb els titulars. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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. 
 
5.5 Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és 
classifica en la categoria segona. 
 



SISENA.-  PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
6.1 La selecció 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, inclòs el curs selectiu 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La puntuació obtinguda en la 
fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase 
d’oposició. 
 
6.2 El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb 
la llista de membres del tribunal.  
 
6.3 L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no 
puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament com a mínim amb 15 dies d’antelació. 
 
6.4 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. 
 
6.5 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.- DESENVOLUPAMENT DE LA 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) Experiència professional: 
 
A.1 Per serveis prestats com a agent::  
Per cada any complet............................................................... 0’20 punts, fins 
un màxim d’1. 
 
A.2  Per serveis prestats com a caporal: 
Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins 
un màxim de 2. 

 
A.3 Per taques de superior categoria, en serveis policials, amb 
nomenament específic: 

 Per cada mes complert...............................................................   0,1 punts fins 
un màxim de 2 

 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 2 punts. 
 
B) Formació professional:  
 



B.1  Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de 
Catalunya,       realitzats amb aprofitament  i sense que pugui comptabilitzar-
se el curs específic per a l'accés a sergent: 

 
 - Per cursos de durada inferior a 20 hores.............. 0,20 punts per 
curs. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,40 punts per curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,60 punts per 
curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores..........................   0,80 punt per curs. 
 
B.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament: 
 
 - Per cursos de durada inferior a 20 hores.............. 0,10 punts per 
curs.. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,20 punts per 
curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,30 punts per curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores............................ 0,40 punts per curs. 
 
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos 
realitzats. 
 
C) Titulacions acadèmiques: 
 
C.1 Diplomatura universitària o equivalent...................................... 1 punt 
C.2 Llicenciatura universitària...................................................... 1,5 punts. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
D) Experiència en tasques de docència: 
 
D.1 Per haver impartit cursos a membres de cossos policials 
.......................  
 ....................................... 0'1 punt per cada 20 hores fins un màxim de 
0’25. 
 
D.2 Per haver impartit cursos en qualsevol institució pública o privada .... 
 .................................... 0'05 punts per cada 20 hores fins un màxim 
de 0'25. 
 
E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 
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) Altres mèrits 
 



Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que tinguin relació amb 
funcions inherents al lloc de treball relatius a formació, felicitacions, 
reconeixements meritoris per a la tasca policial i que no s’hagin valorat en 
apartats anteriors. Qualsevol mèrit al·legat en aquest apartat que el Tribunal 
accepti, serà puntuat amb 0,10 punts. Fins a un màxim d’1 punt.  
 
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.  

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10  
punts. 
 
VUITENA.- EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ 
 
1r. Exercici.  Psicotècnic 
 
Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals 
i proves de personalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, 
d’influència en el grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de 
treball. 
 
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests 
objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat 
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que 
permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
Aquestes proves poden completar-se amb una entrevista personal en aquells 
casos en què ho decideixi el tribunal, per tal d’integrar tots els elements 
explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, 
com a mínim, un membre del tribunal.  
 
La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant. 
 
Aquestes proves, i si escau l’entrevista, són realitzades per persones 
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
2n. Exercici. Teòric 

Consisteix en un test sobre el temari que figura com annex 1 a aquestes 
bases. Els aspirants disposaran d'1 hora per a contestar un total de 60 
preguntes. Superarà la prova els aspirants que obtinguin un mínim del 50% 
de preguntes encertades, no penalitzant-se les preguntes no contestades o 
incorrectes.  

3é. Exercici. Pràctic 
 
El tribunal proposa als opositors un o més casos pràctics que han de resoldre 
per escrit en el temps màxim de 90 minuts. El tribunal pot disposar que cada 
aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns. 



 
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 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. Curs selectiu. 
 
Consisteix en la superació del curs  específic per a l'accés a la categoria de 
sergent que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden 
exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo 
superat. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública 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. 
 
La qualificació del curs selectiu és d’apte o no apte. Els o les aspirants 
declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu. 
 
NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT 
 
9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants 
superior al de les places convocades. 
 
9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. Els exercicis segon i tercer 
es qualifiquen entre zero i deu punts, i queden eliminats els aspirants que 
obtenen una qualificació inferior a 5. La resta d'exercicis es qualifiquen com a 
apte o no a apte. 
 
9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions 
obtingudes a la fase d'oposició,  les obtingudes a la fase de concurs. 
 



9.4 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.  
 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, 
en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions 
exigides a la base segona. 
 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament 
hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient 
personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no 
hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants 
proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, 
no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes 
les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver 
incorregut per falsedat. 
 
Durant el curs selectiu, els i les aspirants són nomenats funcionaris de 
carrera de la categoria de sergent i han de percebre les retribucions que per a 
aquest personal funcionari estableix la normativa vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el curs selectiu 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.-  TEMARI 

1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La 

funció policial  en el marc constitucional. 
2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta. 
3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en 
matèria de seguretat pública i policia judicial. Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
4. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat. 
5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de 
coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències 
compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.   
6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La 
policia local com a servei públic. 
7. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals.  
8. La policia local com a cos armat:  Reial decret 137/1993, de 29 de gener, 
que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.  
9. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari 
aplicable. 
10. Informes, actes i atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial 
11. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals 
en la prevenció i el control. 
12.- La jurisdicció penal: òrgans i competències. 
13. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes 
de la denúncia. 
14. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. 
Els drets del detingut. 
15. La detenció de menors. 
16. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic. 
17. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, 
actuacions policials. 
18. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 
19. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer. 
20. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec. 
21. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials. 
22. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i 
règim sancionador. 
23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador. 
24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control. 
25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
26. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació. 



27. El procediment sancionador en matèria de trànsit. 
28. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació. 
29. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial 
referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars. 
30. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de 
vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 
31. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics 
d'emergències. 
32. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, 
tècniques i àmbits d'actuació. 
33. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització. 
34. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials. 
35. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment. 
36. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de 
conflictes 
37. Gestió de recursos i control de pressupost 
38.  La planificació dels serveis. 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i al 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. 
 
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA, DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
En data 11/07/2008 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
resolució  TRE/2189/2008, d’11 de juliol de 2008, de convocatòria de 
subvencions relatives a la formació d’oferta per realitzar accions formatives 
vinculades al Catàleg de Qualificació Professional adreçades prioritàriament a 
treballadors/ores en situació de desocupació, per a l’any 2008. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està reconegut com a centre 
col·laborador del Departament de Treball i Indústria en matèria de formació 
ocupacional, amb el número de cens 0866, per la qual cosa es pot acollir a 
l’esmentada Ordre. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha detectat la necessitat de 
millorar el nivell formatiu dels usuaris del Servei d’Ocupació per facilitar la seva 
incorporació al mercat laboral, i, alhora, s’han recollit les demandes formatives 
d’aquest col·lectiu que s’han tingut en compte per l’elaboració del pla formatiu a 
presentar. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 8 de 
setembre de 2008, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s’acorda per unanimitat: 



 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara de la resolució TRI/2189/2008, d’11 de juliol de 2008, 
una subvenció per import de 9.439,20 euros per a la realització de les accions 
formatives següents: 
 
Cursos sol·licitats                      Subvenció sol·licitada  
 
Informàtica de l’usuari  (114 hores)........................................................  
9.439,20€    
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament per signar els documents 
que siguin necessaris en relació a la present resolució. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 DE JULIOL FINS AL 14 
D’AGOST DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

710 14.07.08 Venda pa C/ Pubilles, xx Sílvia Tamayo 
711 14.07.08 Ocupació via pública màquina infantil Alcalde 
712 15.07.08 Assabentat de l’activitat de pilates de la riera 

Gavarra, xx 
Sílvia Tamayo 

713 16.07.08 Calendari escolar El Palauet Sílvia Tamayo 
714 16.07.08 Declarar inadmissible recurs expedient 74692 Alcalde 
715 16.07.08 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
716 16.07.08 Permís Strankis pernoctació a Vil·la Flora nit del 

24 al 25 de juliol 
Alcalde 

717 17.07.08 Targeta aparcament disminuït Cati Forcano 
718 17.07.08 Adquisició PDAs de la Diputació de Barcelona Alcalde 
719 17.07.08 Primera ocupació Alcalde 
720 17.07.08 Desestimació RP CV Alcalde 
721 17.07.08 Desestimació RP JV Alcalde 
722 17.07.08 Reversió béns llar d’infants municipal Sílvia Tamayo 
723 18.07.08 Autorització temporal utilització solar a Copcisa Alcalde 
724 18.07.08 Autorització festa càmping “El Carro” Sílvia Tamayo 
725 18.07.08 Aprovació IRPF mes de juny Alcalde 
726 21.07.08 Nomenament cap accidental de la BOS Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
727 21.07.08 Excedència SP Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
728 21.07.08 Autorització reducció jornada MV Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
729 21.07.08 Permís botiga Carrer Ample, xx Sílvia Tamayo 
730 21.07.08 Permís taller mecànic, carrer Aragó, xx Sílvia Tamayo 
731 21.07.08 Autorització pàrquing Sant Josep, xx Sílvia Tamayo 
732 21.07.08 Autorització realització fira fora Stocks a la Unió 

de botiguers 
Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

733 21.07.08 Llicència Fecsa Endesa C/ Vall, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 



734 21.07.08 Autorització circ Raluy, zona d’equipaments can 
Segarra 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

735 22.07.08 Expedient responsabilitat patrimonial MLR Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

736 22.07.08 Canvi de nom ludoteca C/ Castanyer, xx Sílvia Tamayo 
737 22.07.08 Autorització festes càmping Globo Rojo Sílvia Tamayo 
738 22.07.08 Obra menor Òscar Figuerola 
739 22.07.08 Signatura d’autorització d’us local centre de 

transformació elèctrica  
Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

740 22.07.08 Despeses Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

741 22.07.08 Autorització pàrquing S. Antoni M. Claret, xx Sílvia Tamayo 
742 22.07.08 Assabentat de la Caixa de Catalunya Sílvia Tamayo 
743 22.07.08 Modificació de pressupost Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
744 23.07.08 Compra vestuari estiu Policia Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
745 23.07.08 Cessió acampada a Vil·la Flora Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
746 23.07.08 Remissió expedient jutjat Recurs 497/2007B – 

JJB 
Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

747 24.07.08 Ampliació cessió casa museu per a Riera Alcalde 
748 24.07.08 Imposició sanció persones físiques 23/07/08 Alcalde 
749 24.07.08 Imposició sanció persones jurídiques 23/07/08 Alcalde 
750 24.07.08 Llicència obres Tupinamba, carrer Domènech 

Pasqual, xx 
Òscar Figuerola 

751 24.07.08 Comparèixer recurs ordinari 344/2008B Alcalde 
752 24.07.08 Llicència telefònica riera Gavarra, 10 (CAP) Òscar Figuerola 
753 24.07.08 Resposta Serra Al·legacions adjudicació gestió 

escola bressol 
Alcalde 

754 25.07.08 Concessió subvenció unió de botiguers Alcalde 
755 25.07.08 Concessió subvenció venedors plaça Mercat Alcalde 
756 25.07.08 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
757 25.07.08 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
758 25.07.08 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
759 25.07.08 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
760 25.07.08 Incoació expedient sancionador RC Alcalde 
761 25.07.08 Decret instal·lació Via Figuerola, xx Sílvia Tamayo 
762 25.07.08 Assabentat laboratori dental Manel Busquets, xx Sílvia Tamayo 
763 25.07.08 Permís acampada al Club de futbol Canet als 

boscos de Vil·la Flora 
Alcalde 

764 28.07.08 Adscripció comissió de serveis Sr. VPG Alcalde 
765 28.07.08 Concessió Joan Soler, llicència taxi adaptat Alcalde 
766 28.07.08 Denegació llicència taxi minusvàlids Alcalde 
767 28.07.08 Aprovació subvenció marquesina Alcalde 
768 29.07.08 Modificació de pressupost Alcalde 
769 29.07.08 Despeses Alcalde 
770 29.07.08 Aprovació trienni AS Alcalde 
771 29.07.08 Aprovació trienni VP Alcalde 
772 29.07.08 Aprovació trienni OQ Alcalde 
773 29.07.08 Aprovació trienni MS Alcalde 



774 29.07.08 Aprovació trienni NG Alcalde 
775 29.07.08 Aprovació nòmina mes de juliol Alcalde 
776 29.07.08 Subvenció nominativa amics de Cadillac  Alcalde 
777 29.07.08 Festes d’estiu Av. Maresme Alcalde 
778 29.07.08 Acceptació subvenció Participació Alcalde 
779 29.07.08 Acceptació subvenció diversitat i ciutadania Alcalde 
780 30.07.08 Contractació personal plans ocupacionals estiu Alcalde 
781 30.07.08 Nomenament funcionaris en pràctiques Alcalde 
782 30.07.08 Nomenament funcionari interí JJMN Alcalde 
783 30.07.08 Aprovació bases agents interins Alcalde 
784 30.07.08 Acceptació subvencions xarxa de municipis de 

Cultura 
Alcalde 

785 30.07.08 Nomenament tresorera accidental Alcalde 
786 30.07.08 Nomenament secretària accidental Alcalde 
787 30.07.08 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 
788 30.07.08 Llicència obres, Dr. Guiteras, xx Alcalde 
789 30.07.08 Adak. Cessió Masoveria per concerts a l’agost Alcalde 
790 30.07.08 Nomenament advocat contenciós SGS Tecnos, 

SA 
Alcalde 

791 31.07.08 Aprovació manament de pagament a justificar Alcalde 
792 31.07.08 Delegació Alcaldia 2008 Alcalde 
793 01.08.08 Proposta retirada carnet de conduir 74911 Alcalde 
794 01.08.08 Llicència obres Josep Oriol, xx Alcalde 
795 01.08.08 Nòmina complementària corporació juliol 2008 Alcalde 
796 01.08.08 Aprovació import a repercutir a l’Ajuntament 

d’Arenys envers les obres d’urbanització del 
sector U7 industrial 

Alcalde 

797 04.08.08 Estimar per manca de resolució penal i prescrit 
administrativament 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

798 04.08.08 Retorn impostos obra plaça Indústria, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

799 04.08.08 Canvi de nom nínxol  Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

800 05.08.08 Expedient sancionador RC Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

801 05.08.08 Contractació subministrament escenari 
professional 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

802 05.08.08 Execució subsidiària obres Serveis Tècnics Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

803 05.08.08 Modificació de pressupost Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

804 05.08.08 Modificació de pressupost Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

805 05.08.08 Exercici acció pública Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

806 05.08.08 Subvenció escola de música Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

807 05.08.08 Despeses Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

808 05.08.08 Encàrrec fresats diferents carrers del municipi Cati Forcano 
(alc. Acc.) 



809 06.08.08 Sobresseïment procediment ordre d’execució 
Quirze Planet, 9 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

810 06.08.08 Llicència primera ocupació aparcament i local 
comercial edifici carrer Vall, xx 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

811 06.08.08 Adjudicació provisional explotació bar pavelló Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

812 06.08.08 Aprovació llista abonats Sorea Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

813 06.08.08 Desestimació al·legació a l’aprovació provisional 
Santíssima Trinitat 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

814 06.08.08 Resolució al·legació aprovació inicial ampliació 
d’usos sector U7 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

815 06.08.08 Sol·licitud ampliació FEDER riera Buscarons Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

816 07.08.08 Contractació llum Turó del Drac Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

817 07.08.08 Devolució fiança carrer Vall, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

818 07.08.08 Incoació expedient d’execució subsidiària a 
l’empresa Diagonal Delta SA (solar antic 
càmping La Llave) 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

819 08.08.08 Declarar inadmissible recurs expedient 75568 Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

820 08.08.08 Declarar inadmissible recurs expedient 75963 Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

821 11.08.08 Aprovació pla de seguretat i salut obra cementiri 
municipal 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

822 11.08.08 Aprovació impagats Sorea Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

823 11.08.08 Ocupació via pública amb taules i cadires Bar 
Tal Qual 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

824 11.08.08 Rectificació error material Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

825 11.08.08 Contractació adequació solar per implantació de 
mòduls prefabricats 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

826 11.08.08 Comunicació prèvia c/ Església, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

827 11.08.08 Aprovació factures obra perllongació paviment 
riera Gavarra 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

828 11.08.08 Aprovació 5a i última certificació connexió 
col·lectors zona esportiva U7 industrial 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

829 12.08.08 Comunicació prèvia activitat carrer Vall, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

830 12.08.08 Modificació contracte rènting Xtrail Policia Local Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

831 12.08.08 Llicència primera ocupació Llimoners, xx Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

832 12.08.08 Despeses Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

833 12.08.08 Requeriment a viatges Bonavia SA i advertiment 
de multes coercitives 

Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

834 13.08.08 Llicència obres riera Sant Domènec, xx Cati Forcano 



(alc. Acc.) 
835 13.08.08 Canvi de nom activitat carrer Pirineus, xx Cati Forcano 

(alc. Acc.) 
836 14.08.08 Incoació contractació rènting furgoneta Policia 

Local 
Cati Forcano 
(alc. Acc.) 

 
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 21.35 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa 
accidental, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Cati Forcano Isern 


