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

 

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

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
HI SÓN CONVIDATS 

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

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Assabentat del decret de l’Alcaldia núm. 441/2005, de 20 de juny 
3) Atorgament llicències d’obres 
4) Aprovació relació de despeses 
5) Aprovació retenció de crèdits 
6) Examen i aprovació bases convocatòria d’una plaça de vigilant d’instal·lacions 

municipals 
7) Aprovació serveis extraordinaris mes de juny 
8) Novació objectiva de contractes de treball 
9) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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 15 de 
juny de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 

 
 

2.- ASSABENTAT DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 441/2005, DE 20 DE JUNY 
 

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del següent decret de l’Alcaldia: 
 

DECRET NÚM.-  441 .- Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 3 
de desembre de 2003, va acordar adjudicar el contracte per al subministrament 
de pedra calcària de Sant Vicenç per destinar a les obres d’urbanització de la 
riera Buscarons, a l’empresa Canteras Valsan, SA, pel preu cert i global de 
243.907,75 €, IVA inclòs. 

 
Atès que la direcció facultativa de l’obra d’urbanització de la riera Buscarons, 
ha comunicat a aquest Ajuntament la necessitat d’efectuar una modificació 
simple o quantitativa del contracte de subministrament de pedra calcària de 
Sant Vicenç. 

 
Atès que el preu de la modificació no suposa en cap cas, un increment superior 
al 10% del preu primitiu del contracte, sinó que només suposa un increment del 
6,15%. 

 
Atès que segons disposa l’article 160.1 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, només poden introduir-se 
variacions sense la prèvia aprovació quan consisteixin en l’alteració en el 
nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en les medicions del 
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 
10% del preu primitiu del contracte, impost sobre el valor afegit exclòs. Ens 
trobem, per tant, davant d’una potestat de la direcció facultativa, pel present 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Validar la modificació simple efectuada per la direcció facultativa de 
l’obra d’urbanització de la riera Buscarons, consistent en la fabricació i 
subministrament de 24 pilones caliça de serra d’un alçada de 81 cm i d’un 
diàmetre de 38, així com 3 bancs caliç de serra de 100x70/59,8x48,6, tot això 
per un preu cert i global de 14.998,80 €, IVA inclòs. 

 
SEGON.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern Local en la 
propera sessió ordinària que celebri. 

 
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, a 20 de juny de 
2005. 
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3.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 
 

3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES I CANVI D’ÚS A L’ENTITAT PULLIGAN 
INTERNACIONAL S.L. PER REFORMAR EDIFICI UBICAT A LA RIERA PINAR 
NÚMERO 31. 

 
Vista la instància presentada per l’entitat Pulligan Internacional S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual sol·licita llicència d’obres i canvi d’ús per 
reformar edifici ubicat a la Riera Pinar número 31. 

 
Vist l’informe emès per a l’arquitecta en data 16 de juny de 2005, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents,  es  constata  que  es  tracta  de  la  realització  d’un  canvi  d’ús  en  una  edificació 
construïda l’any 1970 amb la reforma necessària per a l’adequació dels espais al nou ús. La 
llicència d’obres concedida amb data 10 d’octubre del 1970 per a realitzar l’edificació existent, 
és molt anterior a la redacció de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, 
que van ser aprovades l’any 1992. 
Per tant, es tracta d’una edificació preexistent que, a partir de l’aprovació del nou planejament 
urbanístic, passa a considerar-se un volum d’edificació disconforme. Consta de planta baixa i 
4 plantes pis, per contra la normativa vigent estableix una alçada màxima per aquesta zona 
de 7,50 m corresponent a planta baixa i un sòl pis. La mateixa normativa estableix una 
profunditat edificable màxima de 14,00 m i l’edifici existent sobrepassa aquesta profunditat 
arribant a 28,00 m de fondària. 
Amb l’aplicació de l’article 102 de la llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme (adaptada a la Llei 
10/2004 de 24 de desembre) en les construccions amb volum d’edificació disconforme s’hi ha 
d’autoritzar tant les obres de rehabilitació com els canvis d’ús, sempre d’acord amb les 
condicions bàsiques del nou planejament. 
L’ús actual de l’edificació, i per al qual es va donar llicència d’obres l’any 1970, és de 
magatzem. La proposta de canvi d’ús és per a la consolidació d’un local en planta baixa i 
d’oficines (estudis professionals) en la resta de la planta baixa i totes les plantes pis. Les 
Normes Subsidiàries de Planejament qualifiquen la parcel·la de la Riera del Pinar 31 dins la 
zona 1a “cases alineades en carrers històrics”, els usos admesos de la qual inclouen tant l’ús 
comercial com el d’oficines i serveis. 
Per tant, el projecte acompleix de forma general amb el planejament vigent, però s’haurà de 
tenir en compte els punts següents: 

 
1.   Els tancaments a veïns no sobrepassaran en cap cas l’alçada de 1,80 m. 
2.   La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials serà separativa. 

 
Per   tot   l’esmentat,   s’informa   favorablement   la   llicència   de   referència  que   queda 
condicionada a la presentació i posterior verificació per part dels serveis tècnics del projecte 
executiu abans de l’inici de les obres, el qual incorporarà els punts assenyalats anteriorment.” 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 17 de juny de 2005. 

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. 
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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 Tinència d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres i canvi d’ús a l’entitat Pulligan Internacional S.L. 
per reformar edifici ubicat a la Riera Pinar número 31, i destinar-lo a local en planta 
baixa i d’oficines en la resta de la planta baixa i totes les plantes pis, d’acord amb el 
projecte i direcció facultativa dels arquitectes Eduard Prats Nadal i Pere Ramos, 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 a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de tretze mil cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(13.557,55 €); per taxes urbanístiques la quantitat de mil setze euros amb setanta-cinc 
cèntims (1.016,75 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en 
els bens municipals la quantitat de sis mil set-cents setanta-vuit euros amb setanta-vuit 
cèntims (6.778,78 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a la presentació i posterior verificació per part dels serveis tècnics 
del projecte executiu abans de l’inici de les obres, el qual incorporarà els punts 
següents: 

 
• Els tancaments a veïns no sobrepassaran en cap cas l’alçada de 1,80 m. 
• La xarxa d’evacuació d’aigües pluvials serà separativa. 

 
 
 
 

3.2.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA DE CANVI D’US DESTINAT A DOS 
HABITATGES ALS LOCALS 3 I 4 DE L’EDIFICI UBICAT A L’AVINGUDA 
MARESME NÚMERO 20-BX. 

 
Vista  la  instància  presentada pel  senyor  ACI,  amb  la  qual sol.licita llicència de 
canvi d’ús de dos locals destinats a dos habitatges a l’edifici de l’Avinguda Maresma 
número xx baixos, locals 3 i 4. 
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Vist l’informe emès per a l’arquitecta en data 16 de juny de 2005, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries vigents, es constata que 
l’edificació existent forma part del conjunt edificat a l’avinguda Maresme qualificat com a 3b (zona de 
blocs aïllats i subzona d’ordenació conjunta). Consultat, per altra banda, l’expedient núm. 395 de l’any 
1966 de Canet de Mar corresponent a l’obra de construcció de l’edificació per la qual és sol·licita canvi 
d’us en planta baixa. Es constata que l’edificació existent sobrepassa amb escreix la superfície màxima 
construïda establerta per la normativa; i, conseqüentment, la densitat màxima d’habitatges, que es el 
resultat d’assignar com a mínim un sostre edificable promig de 90 m² per habitatge. 

 
El sostre edificable màxim per a una sola parcel·la, segons l’art. 38 de les Normes 

Subsidiàries de Canet de Mar, és de 2.160 m²; per tant la densitat màxima d’habitatges segons 
la normativa és de 2160 / 90 = 24 habitatges  per parcel·la. Per altra banda, la llicència 
concedida l’any 1966, abans de l’aprovació de les normes subsidiàries l’any 1992, es va donar 
per a construir 80 habitatges i amb una superfície construïda de 6.388 m² (més 1.188 m² de 
soterrani). Si fem el càlcul de la densitat màxima a partir de la superfície existent, el resultat és 
de 6.388 / 90 = 70 habitatges. 

 
Per tot l’esmentat i donat que el canvi d’us proposat comportaria un increment de 

densitat (a partir de la constitució de dos habitatges de nova creació) a una zona on la densitat 
actual ja és major de la prevista per la normativa. S’informa desfavorablement el projecte de 
referència”. 

Vist l’informe desfavorable del Secretari de la Corporació de data 17 de juny de 2005. 

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, no 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, la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat: 

 
ÚNIC.- DENEGAR la llicència de canvi d’ús demanada pel senyor ACI per convertir 
dos locals en dos habitatges a l’edifici ubicat a l’Avinguda Maresme número xx baixos, 
motivada en base a l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 

Vista la relació de despeses  de data 22 de juny de 2005, per import de 207.119,07 
EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

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

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de juny  de 2005, per import 
de 207.119,07 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

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

 
 
 

5.- APROVACIÓ DE LA RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 

Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
5507 al 5596 ambdós inclosos,  de la relació núm. 22/05 del pressupost ordinari i la 
núm. 4/05 de l’OO AA Ràdio Canet, segons les relacions adjuntes i 

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

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici  2005, tant general com de l’OO. AA. Ràdio Canet, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 22/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 450.491,77 EUR. 

 
SEGON.- Aprovar la relació núm. 4/05 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost de 
l’OO. AA. Ràdio Canet, per import de 3.628,83 EUR. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
 
 

6.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE VIGILANT 
D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2005 així com la plantilla de personal 
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Atès que la Junta de Govern Local, de data 1 de juny de 2005 va aprovar de l’oferta 
pública d’ocupació, que ha estat publicada en el DOGC núm. 4401, de data 8 de juny 
d’enguany. 

 
Atès que a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, per a l’any 2005, hi ha 
vacant una plaça de vigilant d’instal·lacions esportives, a temps parcial, 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. 
40/2003, de 17 de juny, 

 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 

 

 
 

PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de vigilant 
d’instal·lacions municipals, a temps parcial, vacant a la plantilla de personal laboral 
d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent concurs per a la cobertura d’aquesta 
plaça. 

 
Bases reguladores del procediment de selecció, mitjançant el sistema de concurs 
lliure, d’una plaça de vigilant d’instal·lacions municipals, a temps parcial,  vacant a la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar,  amb caràcter laboral 
fix 

 
Primera.- Objecte de la convocatòria 

 
És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant contracte laboral de durada 
indefinida, per procediment de concurs lliure, d’una plaça de vigilant d’instal·lacions municipals, 
a temps parcial, vacants dins de la Brigada d’Obres i Serveis. 

 
Segona.- Naturalesa de la relació laboral 

 
Contracte subjecte a la legislació laboral, de caràcter fix un cop superat el període de prova, 
que s’estableix en dos mesos, a temps parcial de 20 hores setmanals a cobrir de dissabte a 
dilluns. 

 
Tercera.- Condicions dels aspirants 

 
Per ser admesos al procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits: 
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a) Tenir la nacionalitat espanyola, la d’algun estat membre de la Unió Europea, o en el cas de 
ser extracomunitari caldrà complir els requisits establerts a la normativa vigent en matèria 
d’estrangeria 

 
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació legalment establerta. 

c) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent. 

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració. 
 

e) No trobar-se inhabilitat, per condemna penal, per al desenvolupament de càrrecs públics. 

f) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació vigent. 

g) Estar en possessió del carnet de conduir B1, o en condicions d’obtenir-lo abans que finalitzi 
el termini de presentació d’instàncies. 

 
h)  Posseir  la  capacitat  física  i  psíquica  necessària  per  a  l’exercici  de  les  funcions 
corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic 
que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir. 

 
Aquests requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de les sol·licituds. 

 
Quarta.- Presentació d’instàncies 

 
Els qui desitgin prendre part en les proves, ho hauran de sol·licitar mitjançant una instància a 
presentar en el registre general de l’Ajuntament adreçada al senyor Alcalde President, en la 
qual  faran  constar  el  següent  que  reuneixen  totes  i  cadascuna  de  les  condicions  que 
s’exigeixen a la base tercera. 

 
El termini de presentació és de vint dies naturals comptats des de l’endemà de la data de la 
darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Boletín Oficial del Estado. 

 
Les sol·licituds també poden presentar-se en forma que determina l’article 38.4 de la Llei 
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Els aspirants acompanyaran a la instància els mèrits que al·leguin per ser valorats en el 
concurs, així com la seva documentació acreditativa. Els mèrits insuficientment justificats no 
seran valorats. 

 
Si alguna de les sol·licituds té defectes, es requerirà l’interessat perquè en el termini de deu 
dies esmeni les errades, amb l’advertiment que si no ho fa s’arxivarà la sol·licitud sense més 
tràmits i serà exclòs de la llista d’aspirants. 

 
Cinquena.- Admissió d’aspirants 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació dictarà 
Resolució en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista d’aspirants admesos i 
exclosos, i determinant els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu i el lloc, data i 
hora de constitució del Tribunal. 
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Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i  concedirà un termini de deu dies hàbils per a subsanacions i/o 
possibles reclamacions. 

 
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/es  exclosos/es  i  no  caldrà  tornar-la  a  publicar.  Si  s’accepta  alguna  reclamació, 
aquesta es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Tot seguit s’esmenarà la llista 
d’admesos/es i exclosos/es, exposant-ho al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

 
Sisena.- Tribunal qualificador 

 
Els membres de l’Òrgan de Selecció seran designats en la mateixa resolució en la que s’aprovi 
provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos i es determini la data, l’hora i el lloc de 
celebració de les proves i estarà format per: 

 
President: - L’alcalde o membre de la Corporació en qui delegui. 
Vocals: - El Regidor d’Esports 

- Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
- El cap de la Brigada de Serveis de la Corporació 
- Un representant dels treballadors laborals. 

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

La designació dels membres del Tribunal haurà d’incloure la dels seus respectius suplents. 
 

En la composició del Tribunal es vetllarà pel compliment del principi d’especialitat, perquè la 
meitat més un dels seus membres tingui una titulació adequada als diversos coneixements que 
es  fixin  a  les  proves,  i  tots  ells,  igual  o  superior  nivell  acadèmic  que  el  requerit  a  la 
convocatòria. 

 
El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria. 

 
El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes per a totes 
o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran a l’exercici de les seves especialitats 
tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció. 

 
L’abstenció i/o la recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
Als membres del Tribunal se’ls abonaran assistències per la concurrència a les sessions, 
d’acord amb la normativa d’indemnitzacions per raó del servei vigent en el moment de la 
realització de les proves. 

 
Setena.- Començament i desenvolupament de les proves 

 
La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova s’especificaran a la resolució que 
preveu  la  base  cinquena  per  la  qual  es  declari  aprovada  la  llista  d’aspirants  admesos  i 
exclosos. 

 
La data, hora i el lloc de les proves següents, les determinarà el tribunal i es publicaran 
juntament amb els resultats de la prova anterior. 
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Sempre que sigui possible els aspirants realitzaran les proves de forma simultània. En el 
supòsit que, per qualsevol motiu, això no sigui possible, l’ordre d’actuació dels aspirants es 
determinarà mitjançant sorteig. 

 
Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els aspirants que no hi 
compareguin, llevat dels casos de força major, que hauran de ser degudament justificats i 
lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i conseqüentment, del procés 
selectiu. 

 
Vuitena.- Desenvolupament de les proves selectives 

 
La forma de selecció és el concurs, que inclourà les següents fases: 

 
A. Experiència Professional i Formació: 

 
Es valoraran sobre un màxim de 10 punts, els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels 
aspirants, d’acord amb l’escala graduada que es detalla a continuació: 

 
A)  Experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la 

plaça a cobrir en qualsevol administració pública, en règim funcionarial o de contracte 
laboral : 0,5 punts/mes. 

B)  Experiència  professional en  el  desenvolupament  de  funcions  anàlogues  en  l’àmbit 
privat: 0,25 punt/mes. 
Fins a un màxim de: 6 punts. 

C)  Per cursos de formació adients a les places a proveir valorats segons els criteris que 
estableixi el Tribunal: 
Fins a un màxim de: 2 punts. 

D)  Altres titulacions acadèmiques rellevants per al lloc a proveir diferents de les exigides a 
la convocatòria: 
Fins a un màxim de: 1 punt. 

E)  Per valoració discrecional del currículum dels interessats tenint en compte els treballs 
desenvolupats: 
Fins a un màxim: 1 punt. 

 
B. Català: 

 
Prova de català, corresponent al nivell A. Els aspirants que acreditin aquest nivell o un de 
superior, restaran exempts d’aquesta prova. La qualificació de la prova serà apte o no apte. 

 
C. Pràctica Professional: 

 
Es realitzarà una prova pràctica consistent en la realització de proves relacionades amb les 
tasques pròpies de la plaça, que determinarà en el seu moment el Tribunal qualificador. La 
prova pràctica es valorarà de 0 a 20 punts. 

 
D. Entrevista: 

 
El Tribunal podrà realitzar preguntes sobre el currículum dels aspirants, coneixements 
professionals, coneixements de caràcter cultural del nivell equivalent a estudis primaris i 
preguntes sobre actualitat. L’entrevista es valorarà de 0 a 10 punts. 

 
Novena.- Qualificació de les proves selectives 
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El  resultat  final  serà  la  suma  de  les  puntuacions  obtingudes  en  el  conjunt  de  les  fases 
puntuables. 

 
Desena.-   Relació d’aprovats, nomenaments presentació de documentació, atorgament 
del contracte i període de prova 

 
Un cop publicada la qualificació dels aspirants per part de l’òrgan de selecció, aquest formularà 
proposta de contractació a favor de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació i serà elevada 
a l’Alcaldia per tal que acordi la contractació de l’aspirant proposat. 

 
A continuació, l’aspirant proposat presentarà a l’Àrea de Recursos Humans, sense necessitat 
de previ requeriment, el més aviat possible dins el termini de vint dies naturals a partir de la 
publicació de la proposta de contractació, els documents acreditatius dels requisits exigits a la 
base tercera de la convocatòria. 

 
Si en el termini indicat, exceptuant els casos de força major, el candidat proposat no presentés 
la documentació, no podrà ser contractat i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, 
sens perjudici de la responsabilitat en la que hagués pogut incórrer per falsedat. En aquest 
supòsit es formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant següent segons l’ordre de 
puntuació. 

 
L’aspirant contractat estarà en situació de període de prova pel termini de dos mesos, comptats 
a partir de la contractació. Abans que finalitzi aquest termini el cap de l’àrea corresponent haurà 
d’emetre informe en el qual farà constar si l’espirant ha superat o no el període de prova. 

 
Onzena.- Incompatibilitat i règim de servei 

 
A la persona contractada li serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats del sector públic. 

 
En quant a la determinació i adscripció a llocs de treball, comeses i règim d’horaris i jornades, li 
seran d’aplicació els fixats per la Corporació mitjançant els acords o resolucions que adopti o 
hagi adoptat la Corporació o el seu President. 

 
Dotzena.- Incidències 

 
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del Tribunal i tots aquells actes administratius 
que se’n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerta per 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
El tribunal queda facultat per a resoldre tots aquells dubtes o discrepàncies que es presentin en 
el desenvolupament d’aquesta convocatòria. 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i l’anunci de convocatòria en el DOGC i 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. 
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7.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE JUNY 
 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de maig a 15 de juny de 2005. 

 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris. 

 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2005,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil sis-cents  noranta-nou euros amb 
setanta-cinc cèntims (9.699,75 €), els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de maig i el 
15 de juny de 2005. 

 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents vuitanta-dos euros amb 
quaranta-nou cèntims (1.382,49 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant el mes de maig de 2005. 

 
Tercer.- Remunerar fins  a  la  quantitat de  sis-cents setanta euros amb  trenta-sis 
cèntims (675,36 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de maig de 2005. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2005. 

 
 

8.- NOVACIÓ OBJECTIVA DE CONTRACTES DE TREBALL 
 

A la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple 
municipal de data 31 de març d’enguany hi ha vacants una plaça d’oficial primera de 
construcció i una d’oficial segona de brigada. 
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Vista l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Canet de Mar, publicada en el 
DOGC en data 8 de juny d’enguany, en la que consten les places abans esmentades. 

 
Atès que d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors, la direcció de 
l’empresa, quan hi hagi raons provades de caire econòmic, tècnic, d’organització o de 
producció,  es  podran  acordar  modificacions  substancials  de  les  condicions  del 
contracte de treball. 

 
Atès que segons el mateix article es consideren modificacions substancials de les 
condicions de treball, entre d’altres, les que afectin a la jornada de treball, l’horari, el 
règim de treball a torns, el sistema de remuneració, el sistema de treball i rendiment i 
les funcions que excedeixin dels límits per a la mobilitat funcional prevista a l’article 39 
del propi Estatut dels Treballadors. 

 
Atès que s’entendrà que concorren les causes de modificació substancial de les 
condicions de treball quan l’adopció de les mesures proposades contribueixi, entre 
d’altres circumstàncies,  a millorar la situació de l’empresa a través d’una organització 
dels recursos més adequada. 

 
Vistos els informes emesos pel cap de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, el qual diu textualment: 

 
“El Sr. Victor Serra Gras, actualment està ocupant un lloc de treball de peó de la 
Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. 

 
Però, tot i que a la Brigada hi ha altres treballadors que ocupant places de peó, el Sr. 
Serra, està duent a terme funcions diferenciades de la resta i aquestes tasques 
professionals són les pròpies d’un oficial segona de la Brigada, per la qual cosa es 
considera convenient l’adequació de   la categoria professional a l’objecte de la seva 
prestació professional. 

 
La qual es posa es posa en coneixement de la regidoria de Règim Interior, als  efectes 
oportuns”. 

 
“El Sr. Daniel Campoy  Fernandez, actualment està ocupant un lloc de treball d’oficial 
segona de cosntrucció dins la Brigada d’Obres i Serveis. 

 
Però les tasques professionals que està realitzant són les pròpies d’un oficial primera 
de construcció, per la qual cosa es considera convenient l’adequació de  la categoria 
professional a l’objecte de la seva prestació professional. 

 
La qual es posa es posa en coneixement de la regidoria de Règim Interior, als efectes 
oportuns.” 

 
Vist l’informe emès per la Junta de Personal de l’Ajuntament, que es transcriu a 
continuació: 

 
“A la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, hi ha  una plaça 
d’oficial segona de construcció i una de peó de brigada. 
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Els treballadors que les ocupen, tant  per les tasques que estan realitzant com pel nivell 
professional que han adquirit, mereixen ser promocionats a la categoria superior a la 
que ocupen actualment. 

 
Atès que a la plantilla de personal de l’ajuntament per a l’any 2005 hi ha vacants una 
plaça d’oficial primera de construcció i una d’oficial segona de la Brigada d’Obres i 
Serveis, que es poden cobrir pel personal que ja presta els seus serveis a l’Ajuntament. 

 
Vistos els informes emesos pel cap de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, els treballadors als que es proposa promocionar són: 

 
DANIEL CAMPOY FERNANDEZ, d’oficial segona construcció a oficial primera 
construcció. 
VICTOR SERRA GRAS, de peó de brigada a oficial 2a de la Brigada. 

 
 

La qual es posa es posa en coneixement de la regidoria de Règim Interior, als efectes 
oportuns. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Adequar  la  categoria  professional  dels  Srs.  DANIEL  CAMPOY 
FERNANDEZ i VICTOR SERRA GRAS  a les tasques  i al rendiment que  realment 
porten a terme. 

 
SEGON.-   Acordar la modificació substancial de les condicions de treball dels Srs. 
Daniel Campoy Fernández i Victor Serra Gras, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut 
dels Treballadors, atorgant-los la categoria professional d’oficial primera construcció i 
oficial segona de brigada, respectivament, amb les retribucions econòmiques pròpies 
del nou lloc de treball. 

 
TERCER.- Els acords anteriors s’aplicaran amb caràcter retroactiu i amb efectes del 
dia 1 de gener de 2005. 

 

 
 

9.- 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 21.30 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas i Rius 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample. 11 - 08360 Canelde Mar-Baplona- Tel. 93 794 39 40 -Fax 93 794 12 31 
ale   canetmar@canet.diba.es- web  www canetdemar org 

 

 

 


