
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2006 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21:28 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la Corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2) Aprovació retenció de crèdits. 
3) Aprovació baixes tributs 
4) Aprovació baixes vehicles 
5) Aprovació relació de despeses. 
6) Atorgament llicències d’obres. 
7) Atorgament llicències de parcel.lació 

 



 
 
 

8) Conveni de col·laboració econòmica amb el Consell Comarcal del 
Maresme per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i 
integració de persones estrangeres immigrades per al 2006 

9) Aprovació bases convocatòria plaça Sergent Policia Local 
10) Acceptació conveni Pla d’Accessibilitat del municipi 
11) Designació de representant de la comissió de seguiment de l’escola de 

música 
12) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
22 de novembre de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 11854 a 11885 ambdós inclosos,  de la relació núm. 38/06 del 
pressupost ordinari de la corporació, 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  2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i ordenar el pagament de les despeses de la relació de 
retencions de crèdit núm. 38/06 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost 
General de la Corporació, per import de 14.881,14 Eur.  
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ BAIXES DE TRIBUTS 
 
Vistos els expedients de baixa i fallits de tributs, presentats per l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals 
d’aquesta Corporació, que es detalla: 
 
- BAIXES: 



 
Fra. 6049-6050 de data 26106, per import de   615,07 €. 
 
 
 

-FALLITS: 
 
  Fra. 6043-6044-6045-6046 de data 261006, per import de 

13.594,17 €. 
 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposa les baixes i fallits, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de baixa i fallits de 
tributs, que a continuació es detalla: 
 
- BAIXES: 

 
Fra. 6049-6050 de data 26106, per import de   615,07 €. 
 

-FALLITS: 
 
  Fra. 6043-6044-6045-6046 de data 261006, per import de 

13.594,17 €. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
4.- APROVACIÓ BAIXES DE VEHICLES 
 
Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual 
te cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables 
als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació 
es detalla: 
 

- Proposta núm. 6022, per import de 420,70 €. 
 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposen les baixes, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, 
presentada per l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de 
recaptació que a continuació es detalla: 
 

- Proposta núm. 6022, per import de 420,70 €. 
 



SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 29 de novembre de 2006, per import de 
16.229,19 EUR, corresponent a la relació de  la mateixa data . 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2006, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 29 de novembre de 2006, 
per import 16.229,19  EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
6.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JGS PER A LA 
REFORMA D’ESCALA INTERIOR I PLANTA SOTACOBERTA A 
L’HABITATGE DEL CARRER SANT JAUME NÚMERO xx. 
   
Vista la instància presentada pel senyor JGS en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma d’escala interior i 
planta sotacoberta a l’habitatge del carrer Sant Jaume número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 3 d’octubre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es volen realitzar consisteixen en reformar 
d’una escala interior i de la planta sotacoberta d’un habitatge existent amb 
l’aprofitament d’aquest espai. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent es constata 
que l’immoble es troba en sòl urbà i que té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1”carrers de cases alineades” subzona 1a “carrers 
tradicionals” i que la construcció existent actualment, es troba afectada per 
les noves alineacions a  vial, per la banda que dóna al Torrent Lledoners. 
 



Ara bé, l’alçada reguladora màxima és de 7,5 m equivalent a PB+1Pl, 
permetent-se la coberta inclinada amb un pendent no superior del 30%, 
colocant el carener a la meitat de la profunditat edificable. La coberta tindrà 
una única solució de continuïtat sense plànols verticals intermitjos. 
 
Per tan s’informa desfavorable la petició de llicència mentre no s’aportin les 
modificacions sol·licitades”. 

 
Atès que en data 15 de novembre de 2006, l’arquitecta de l’obra Agueda Rovira 
Gabarró, incorpora documentació demanada pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe tècnic de data 22 de novembre d’enguany manifestant: 
 

“Vista la documentació aportada pel tècnic redactor i a la vista de que 
aquestes acompleixen de forma genèrica la normativa d’aplicació, tot i 
entenent que aquesta documentació complementària comportarà afegir-hi 
aquestes modificacions amb la inserció dels plànols, segons la següent 
relació: 
 
 Plànol (modificat): Plantes i seccions 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència 
d’obres”. 
 

Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 23 de novembre 
de 2006, fent constar que consta a l’expedient la declaració signada conforme 
no s’ocuparà la via pública, per la qual cosa, no procedeix liquidar cap import 
per aquest concepte, amb l’advertiment que si a l’inici o durant l’execució de les 
obres preveu que sí haurà d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 
3) de l’Ordenança Fiscal número 9. 
  
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  



PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JGS en nom i representació d’ell 
mateix, per a la reforma escala interior i planta sotacoberta de l’habitatge ubicat 
al carrer Sant Jaume número xx, d’acord al projecte de l’arquitecta Agueda 
Rovira, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecte-tècnic 
municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de nou-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (942,88 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents vint-i-un 
euros amb setze cèntims (321,16 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre-cents setanta-un 
euros amb quaranta-quatre cèntims (471,44 €) pel valors urbanístics en risc i la 
quantitat de quatre-cents dos euros noranta-un cèntims (402,91 €) en concepte 
de fiança pel residus de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el 
moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver 
dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Cal tenir en compte que si a l’inici o durant l’execució de les obres  
preveu que sí haurà d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per 
part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de 
l’Ordenança Fiscal número 9. 
 
6.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL PROGECAR 
DE GESTION INMOBILIARIA S.L. PER A L’ENDERROC DE L’EDIFICI 
UBICAT AL CARRER SANT MARC NÚMERO 12. 
  
 Vista la instància presentada per la mercantil Progecar de Gestión Inmobiliària 
S.L. per a l’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Sant Marc número 12 en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a 
l’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Sant Marc número 12. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 31 d’octubre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es volen realitzar consisteixen en fer 
l’enderroc de l’edifici situat al C/ Sant Marc, 12 . 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes 
Subsidiàries, ara bé, per tal de completar l’expedient, manca presentar la 
següent documentació: 
 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que 
les obres s’executaran per una empresa constructora competent, i que al 
davant d’aquestes, a més de la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat 



que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució 
dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la 
direcció facultativa. 
 
De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol.licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol.licitud d’ocupació 
privativa de domini públic. 
 
Per tant, segons notificació del tècnic en projecte i en referència a 
l’Ocupació de Via Pública, es comptabilitza: 
 
Bastida:                                         15 dies x 0.52€/m.l.dia x 8 m.l.=  62,40€ 
Reserva d’aparcament c/Sant Marc:15dies x 0.52€/m.l.dia x 10 m.l.=78,00€ 
Tanca:                                             15 dies x 0.52€/m.l.dia x 8 m.l.=  62,40€ 
TOTAL:        202,80€ 
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de 
la brigada municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 
façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques 
amb el nom del carrer i/o instal·lació d’enllumenat públic).” 

 
Atès que en data 17 de novembre d’enguany la mercantil Progecar presenta el 
document demanat per la tècnica municipal, i que en data 21 de novembre 
emet un nou informe manifestant: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es volen realitzar consisteixen en fer 
l’enderroc de l’edifici situat al C/ Sant Marc, 12 . 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes 
Subsidiàries, per tant, s’informa FAVORABLE  l’enderroc de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol.licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol.licitud d’ocupació 
privativa de domini públic. 
 
Per tant, segons notificació del tècnic en projecte i en referència a 
l’Ocupació de Via Pública, es comptabilitza: 
 
Bastida:                                           15 dies x 0.52€/m.l.dia x 8 m.l.=  62,40€ 
Reserva d’aparcament c/Sant Marc: 15die x 0.52€/m.l.dia x 10 m.l.=78,00€ 
Tanca:                                              15 dies x 0.52€/m.l.dia x 8 m.l.=  62,40€ 
TOTAL                                                                      202,80€ 
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de 
la brigada municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 



façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques 
amb el nom del carrer i/o instal·lació d’enllumenat públic)”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 23 de novembre 
de 2006, fent constar que s’haurà de procedir a la liquidació de l’import 
corresponent a les taxes per ocupació privativa de domini públic. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Progecar de Gestión 
Inmobiliària S.L. per a l’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Sant Marc número 
12, d’acord al projecte de l’arquitecte tècnic Salvador Carbonell, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents tres euros amb trenta-sis cèntims 
(203,36 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta 
cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cent un euros amb 
seixanta-vuit cèntims (101,68 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de 
sis-cents cinquanta-vuit euros amb nou cèntims (658,09 €) en concepte de 
fiança pel residus de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment 
de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl haurà de liquidar taxes d’ocupació de la via pública per 
un import de dos-cents dos euros amb vuitanta cèntims (202,80 ). 
 



CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic, caldrà posar-se en contacte 
amb el cap de la brigada municipal abans de l’inici de les obres per tal de 
procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de 
la façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb 
el nom del carrer i/o instal·lació d’enllumenat públic). 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIES DE PARCE.LACIÓ 
 
7.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ A LA SENYORA CCA DE 
LA FINCA UBICADA A LA RIERA DOCTOR MARIÀ SERRA NÚMERO xx 
  
Vista la instància presentada per la senyora CCA en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència de parcel.lació per segregar la finca 
ubicada a la Riera Doctor Marià Serra número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 21 de novembre de 2006, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un 
projecte amb memòria, plànols i fotografies, signats pel tècnic redactor i 
per la propietat, que defineixen  la segregació de la finca amb façana al 
carrer Doctor Marià Serrà, xx i façana al carrer Rosselló xx.  
 
Les parcel·les resultants, d’acord amb la documentació gràfica presentada, 
són les següents: 
 
Rosselló, 3: parcel·la de 88,61 m2 de superfície amb façana de 4,96m. i 
profunditat de 18m., la finca disposa de tots els elements de urbanització 
necessaris i consultades les Normes Subsidiàries del Planejament vigent 
ens constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “Ordenacions en banda”, 
subzona 2a: Ordenacions amb pati i cumpleix amb els paràmetres 
aplicables.  
 
Riera Doctor Marià Serra, 29: parcel·la de 101,39 m2 amb façana de 
4,87m. i profunditat de 21,12m., la finca disposa de tots els elements de 
urbanització necessaris i consultades les Normes Subsidiàries del 
Planejament vigent ens constata que la finca de referència està inclosa al 
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 
“Ordenacions en banda”, subzona 2a: Ordenacions amb pati i cumpleix 
amb els paràmetres aplicables. 
 
Juntament amb la documentació presentada també s’aporta la nota 
informativa de domini i càrregues de la finca objecte de la segregació per 
tal de completar l’expedient. 
 
Per tot l’esmentat, donat que la proposta presentada s’ajusta a les 
previsions de les Normes Subsidiàries vigents, s’informa favorablement a 
la sol·licitud de llicència de segregació  esmentada”. 

  



Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 23 de novembre 
de 2006. 
  
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 183 a 188 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i 124 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència de parcel.lació a la senyora CCa, per segregar la 
finca ubicada a la riera Doctor Marià Serra número xx, sense perjudici de tercers 
i salvat el dret de propietat. Inscrita en el Registre de Propietat d’Arenys de Mar, 
tom 2295, llibre 172, foli 173, finca 1529 de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 
 
FINCA NÚMERO 1.- Carrer Rosselló, 3: parcel·la de 88,61 m2 de superfície 
amb façana de 4,96m. i profunditat de 18m., la finca disposa de tots els 
elements de urbanització necessaris i consultades les Normes Subsidiàries del 
Planejament vigent ens constata que la finca de referència està inclosa al sòl 
urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “Ordenacions 
en banda”, subzona 2a: Ordenacions amb pati i cumpleix amb els paràmetres 
aplicables.  
 
Riera Doctor Marià Serra, 29: parcel·la de 101,39 m2 amb façana de 4,87m. i 
profunditat de 21,12m., la finca disposa de tots els elements de urbanització 
necessaris i consultades les Normes Subsidiàries del Planejament vigent ens 
constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “Ordenacions en banda”, 
subzona 2a: Ordenacions amb pati i cumpleix amb els paràmetres aplicables. 
 
TERCER.-  Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent quaranta-sis 
euros amb deu cèntims (146,10 €).  
 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ECONÒMICA AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE 



PROGRAMES I ACCIONS D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE PERSONES 
ESTRANGERES IMMIGRADES PER AL 2006. 
 
El Departament de Benestar i Família impulsa i finança actuacions en matèria 
d’integració de persones immigrades; en aquest marc es va crear el “Pla 
territorial de ciutadania i immigració” com a canal de coordinació i comunicació 
d’àmbit comarcal, 
 
Mitjançant l’ordre BEF/306/2006, de 16 de juny, es va obrir convocatòria per a 
l’any 2006 de subvencions adreçades a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de programes i accions d’acollida i integració de persones 
estrangeres immigrades. re les necessitats del centre.  
 
Atès que els ajuntaments d’Argentona, de Canet de Mar, de Premià de Dalt, de 
Sant Vicenç de Montalt, de Teià, de Tordera i de Vilassar de Dalt es van acollir 
a la convocatòria mitjançant el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del 
Consell Comarcal del Maresme, a través de la adhesió a les accions comarcals 
on presentaven les accions locals. 
 
Atès que es considera necessari i convenient subscriure un conveni de 
col.laboració entre els Ajuntaments implicats i el Consell Comarcal, per regular 
les condicions econòmiques i organitzatives de les accions a realitzar en el 
marc del Pla territorial de ciutadania i immigració. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els Ajuntaments d’Argentona, de Canet de mar, de 
Premià de Dalt, de Sant Vicenç de Montalt, de Teià, de Tordera i de Vilassar de 
Dalt, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS D'ARGENTONA, 
DE CANET DE MAR, DE PREMIÀ DE DALT, DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, DE TEIÀ, DE TORDERA I DE VILASSAR DE DALT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACCIONS D’ACOLLIDA I 
INTEGRACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES PER AL 
2006, DINS DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 
DE LA COMARCA DEL MARESME 
 
A Mataró, 22 de novembre de 2006.  
 

REUNITS 
 
D’una part, senyor Pere Almera i Puiggròs, President del Consell Comarcal 
del Maresme (CCM) actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya. 
 
D’una altra: 
 
El senyor Antoni Soy Casals, alcalde de l’Ajuntament  d’Argentona. 



El senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
El senyor Josep Baliarda i Sardà, alcalde de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt. 
El senyor Lluís Bisbal i Pujol, alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt. 
El senyor Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de l’Ajuntament de Teià. 
El senyor Joan Carles Garcia i Cañizares, alcalde de l’Ajuntament de 
Tordera. 
El senyor Llorenç Artigas i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. 
 
Les parts intervinents es reconeixen recíprocament prou capacitades per a 
la formalització del present document, i  
 
MANIFESTEN 
 
Que des de l’any 1997 el Departament de Benestar i Família impulsa i 
finança, de forma coordinada amb les administracions locals, diverses 
actuacions conjuntes en matèria d’integració de les persones immigrades, 
desenvolupant programes territorials d’acollida i integració social. 
 
Que en el marc d’aquesta col·laboració territorial, es creà el “Pla territorial 
de ciutadania i immigració” com a un canal permanent de coordinació i 
comunicació d’àmbit comarcal, entre l’Administració de la Generalitat, els 
consells comarcals i els ajuntament implicats, per tal de promoure la 
integració dels immigrants en les comarques catalanes. 
 
Que durant l’any 2006 el Consell Comarcal del Maresme i la Secretaria per 
a la Immigració han establert les bases de col·laboració per a la concreció i 
gestió del Pla territorial de ciutadania i immigració de la comarca del 
Maresme. 
 
Que en aquesta línia de col·laboració, la Secretaria per a la Immigració va 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4662 de 
26 de juny de 2006 l’ordre BEF/306/2006, de 16 de juny, de convocatòria 
per a l’any 2006 de subvencions adreçades a ens locals de Catalunya per 
al desenvolupament de programes i accions d’acollida i integració de 
persones estrangeres immigrades. 
 
Que aquesta subvenció sorgeix arrel d’un augment de la despesa pública 
dels ens locals, i de les administracions superiors reconeixen que han de 
facilitar la cooperació econòmica als ens locals. (article 184 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya) i per altra que l’Estat té la 
competència exclusiva en matèria d’estrangeria. (article 1491.2 de la 
Constitució Espanyola) 
 
Que els ajuntaments d'Argentona, de Canet de Mar, de Premià de Dalt, de 
Sant Vicenç de Montalt, de Teià, de Tordera i de Vilassar de Dalt es van 
acollir a la convocatòria mitjançant el Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració del Consell Comarcal del Maresme, a través de la adhesió a les 
accions comarcals on presentaven les seves accions locals. 
 



Que al DOGC núm. 4766, de data 22 de novembre de 2006, publica la 
resolució BEF/3692/2006, de 31 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a 
les subvencions adreçades a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de programes i accions d'acollida i d'integració de 
persones estrangeres immigrades per a l'any 2006. 
 
Que aquesta resolució contempla la subvenció d’algunes accions 
realitzades dins el marc del Pla territorial de ciutadania i immigració, així 
com accions realitzades per part dels ajuntaments que es van acollir a la 
convocatòria mitjançant el mateix Pla. 
Que les quantitats resoltes per l’ordre és la següent: 
 

ACCIÓ Municipi Import 
subvencionat 

Visites d’informació 
i de presentació 
dels equipaments 
públics 

Canet 2.000,00 € 

Orientació laboral i 
assessorament 
jurídic en matèria 
d'estrangeria 

Vilassar 
de Dalt 1.000,00 € 

Espai d'acollida i 
formatiu per a 
dones d'origen 
magrebí 

Vilassar 
de Dalt 2.045,00 € 

Contractació 
d'agents d'acollida 
(Vilassar de Dalt) 

Vilassar 
de Dalt 3.464,40 € 

Projecte "Ponts de 
connexió" 

Argenton
a 1.759,50 € 

Tallers 
interculturals per a 
persones 
nouvingudes 

Sant 
Vicenç 
de 
Montalt 

1.600,00 € 

Servei d'atenció 
als immigrants en 
matèria jurídica 

Teià 2.000,00 € 

Suport a les 
activitats d'acollida, 
sensibilització i 
formació de 
GRAMC 

Teià 3.600,00 € 

Suport educatiu i 
social a infants i 
joves immigrants 

Premià 
de Dalt 3.000,00 € 

Educar per la 
convivència Tordera 2.826,00 € 

TOTALS   23.294,90 € 
 
 
PACTES 



 
PRIMER.- Objecte 
 
És objecte del present conveni, establir la col·laboració econòmica entre el 
Consell Comarcal del Maresme i els Ajuntaments d’Argentona, de Canet 
de Mar, de Premià de Dalt, de Sant Vicenç de Montalt, de Teià, de Tordera 
i de Vilassar de Dalt per al desenvolupament de programes i accions 
d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2006, 
dins del pla territorial de ciutadania i immigració de la comarca del 
Maresme. 
 
SEGON.- Finançament 
 
El Consell Comarcal del Maresme traspassarà als ajuntaments 
d'Argentona, Canet de Mar, Premià de Dalt, Sant Vicenç de Montalt, Teià, 
Tordera, Vilassar de Dalt la quantitat resolta en aquesta convocatòria. 
 
TERCER.- Justificació econòmica 
 
Els Ajuntaments que reben aquest finançament s’obliguen a certificar al 
Consell Comarcal del Maresme les despeses realitzades per aquestes 
accions durant l’any 2006 en el moment que es requereixi. 
 
D’altra banda els Ajuntaments s’obliguen a documentar al Consell 
Comarcal del Maresme aquelles memòries o justificacions tècniques que 
es necessitin al final de l’exercici. 
 
QUART.- Vigència 
La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 2006, no 
essent susceptible de pròrroga per tàcita per reconducció, atès aquest 
conveni està subjecte a una convocatòria de subvencions anuals. 
  
CINQUÈ.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a). Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les 
parts signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
  
SISÈ.- Jurisdicció competent 
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni seran resoltes pel Consell Comarcal del Maresme i, en 
cas de litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol 
efecte, en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de 
cultura, s’acorda per unanimitat: 



 
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de 
programes i accions d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades 
pel 2006.  
 
SEGON: Facultar al senyor alcalde a subscriure el present Conveni de 
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 53.1. 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. 
 
9.- APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA SERGENT POLICIA 
LOCAL 
  
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de març de 2006, va 
acordar aprovar el pressupost General de 2006 així com la plantilla de personal 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de setembre de 2006, es 
va crear una plaça de sergent de la Policia local, que es troba vacant. 
 
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 de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
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 DE UNA PLAÇA DE SERGENT DE POLICIA 
LOCAL 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la provisió en propietat, 
mitjançant concurs-oposició, pel procediment de promoció interna, d’una 
plaça de sergent de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari 
d’aquest Ajuntament, incloses a l’escala d’administració especial, sots-
escala de serveis especials, cos de la Policia Local i dotada amb la 



retribució corresponent al grup C, amb pagues extraordinàries, triennis i 
d’altres emoluments d’acord amb la legislació vigent,  

Aquestes bases seran de compliment obligatori per a totes aquelles 
persones que d’una o altra manera intervinguin en el procés selectiu. 

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, o substitutivament, complir els requisits que 
estableix la disposició addicional vigèsima segona de la Llei 30/1984, de 
2 d’agost, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública. La present 
disposició té el caràcter de bàsica havent estat dictada a l’empara de 
l’article 149.1.18 de la Constitució. 

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). 

i. Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració 
jurada. 

 
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 en el “Boletín Oficial del Estado”, i s’han d’adreçar al 
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les 
altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 



 
3.2 Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen 
totes i cada una de les condicions exigides en la base segona.  
 
3.3 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. 
 
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: El de la corporació, o regidor delegat. 
 
Vocals:     El regidor delegat de seguretat ciutadana. 
               El cap del cos de la policia local. 
               Dos tècnic designat per la corporació. 
               Un representant de la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana. 
              Un representant de l’Escola de Policia de Catalunya. 
   
Secretari:  El de la corporació o funcionari delegat (amb veu però 
sense vot) 

Assistirà a les sessions del Tribunal un representant de la Junta de 
Personal amb veu però sense vot. 

El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius 
que han de ser designats conjuntament amb els titulars. 
 
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’Escola de Policia 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 (a aquests efectes no es 
computarà l’antiguitat mínima de dos anys establerta com a requisit per 
prendre part en la convocatòria): 



Per cada any complet................................................................ 0,40 punts 
fins un màxim de 2. 
 
A.3  Per tasques de responsabilitat exercides en serveis 
policials.......3 punts com a màxim. 

 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 6 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 3 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 0’75. 

 
D.2 Per haver impartit cursos en qualsevol institució pública o 
privada .... 
 ............................... 0’05 punts per cada 20 hores fins un màxim de 0’40. 
 
E) Per la qualitat del treball desenvolupat a la policia local de Canet de 
Mar: 
 



En aquest apartat es valoraran els informes presentats al tribunal pel Cap 
de la Policia Local de Canet de Mar. Aquests informes avaluaran la qualitat 
del treball realitzat per cada aspirant en base als ítems que es relacionen 
en l’annex 2. 
La puntuació d’aquest apartat es valorarà entre 0 i 3 punts.  
 
F) 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. 
 
G) Recompenses i distincions 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia 
local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en 
relació amb les funcions de la categoria de sergent. Fins a un màxim d’1 
punt. 
La puntuació final de la fase de concurs serà el resultat de la sumar tots els 
punts obtinguts a l’apartat de mèrits. 
 
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 un test sobre el temari que figura com annex 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 proposarà 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. Entrevista Personal 
 
Els opositors mantindran una entrevista personal amb els membres del 
tribunal per valorar aspectes del seu CV i el seu nivell d’experiència 
relacionat amb la tasca policial com a  Caporal de la Policia Local, que es 
puntuarà com a màxim amb 3 punts.  
 
6è. Exercici. Curs selectiu. 
 
Consisteix en la superació del curs  específic per a l’accés a la categoria 
de sergent que organitza l’Escola de Policia de Catalunya. Queden 
exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d’haver-lo 
superat. 
 
Durant la seva estada a l’Escola de Policia de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens 
perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva 
vinculació administrativa. 

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. L’entrevista personal es 
qualificarà com a màxim amb 3 punts. 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 sisè exercici, el tribunal farà públic un 
llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada 
un d’ells.  
 
9.5 L’aspirant que obtingui més puntuació serà proposat a l’alcaldia per al 
seu nomenament com a funcionari en pràctiques. El nombre d’aspirants 
proposats no podrà ser superior al de places convocades. 

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 en 
pràctiques 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. 

ANNEX 1. 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. 

 
ANNEX 2 
 
ASPECTES DEL TREBALL PERSONAL DE CADA ASPIRANT QUE ES 
TINDRAN EN COMPTE EN ELS INFORMES DELS COMANDAMENTS: 
 
I  Professionalitat 
I.I  Aplicar correctament els coneixements i els procediments. 
I.II  Prendre les decisions adequades 
I.III Saber actuar amb la rapidesa necessària 
I.IV Solucionar els problemes 
 
II  Superació en el treball 



II.I Interès per adquirir nous coneixements. 
II.II Mantenir-se en bona forma física 
 
III Relacions amb la comunitat 
III.I Ser educat i respectuós 
III.II Fer-se respectar 
III.III  Donar bona imatge 
 
IV Integració en el cos 
IV.I Col·laborar amb els companys 
IV.II Ser ben acceptat pels altres 
IV.III No crear conflictes 
 
V  Disciplina 
V.I Complir satisfactòriament les tasques assignades a cada servei. 

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria 
en el BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada 
per desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
10.- ACCEPTACIÓ CONVENI PLA D’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI 
 
Atesa la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
14 de setembre del 2006 per la que s’aprova la minuta de conveni de 
col.laboració per a la redacció d’un Pla Integral d’Accessibilitat, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la Fundación ONCE para 
la Cooperación e Integración Social de personas con discapacidad, i la 
Diputació de Barcelona. Any 2006, i alhora es va retenir un crèdit de 250.000€ 
amb càrrec a la partida G/30200/431A0/22713 del pressupost de 2006 , que 
s’inscriu dins l’àmbit del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
(XBMQ2004-2007.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència, i de conformitat amb la proposta de 
la tinença d’alcaldia de benestar social, s’acorda per unanimitat:  
 
ÚNIC.- Aprovar la signatura del conveni de col.laboració per a la redacció del 
Pla d’Accessibilitat del municipi a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’ajuntament per la col.laboració per a la redacció d’un Pla Integral 
d’Accessibilitat, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), 
la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de personas con 
discapacidad, i la Diputació de Barcelona. Any 2006, que es transcriu a 
continuació:  
 

CONVENI 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN  
 



DIPUTACIO DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Sr. Jordi 
Labòria Martorell, Diputat President de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona, en virtut de la refosa 1/2006, sobre el règim de delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona 
publicada en el BOP núm. 223 de 18.9.2006, assistit pel SECRETARI 
DELEGAT, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de 21 de 
desembre de 2005 (BOPB núm. 2 del 3.1.2006.  
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Alcalde President 
de l’Ajuntament Sr. Joaquim Mas i Rius, assistit pel Secretari de la 
Corporació Sr. Marcel.li Pons i Duat.  
 
II ANTECEDENTS I MOTIVACIO  
 
Que en data 9 d’agost de 2006, es va formalitzar el Conveni de 
col·laboració per a la realització d’un Pla Integral d’Accessibilitat entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la fundación 
ONCE para la cooperación e integración social de personas con 
discapacidad i la Diputació de Barcelona.  
 
Que en virtut d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona és compromet 
a redactar plans d’accessibilitat a varis municipis i a assumir un terç del 
cost de la redacció dels Plans, en el marc del conveni tripartit, sense 
que això suposi cap tipus de despesa pressupostària als Ajuntaments.  
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adreçat a l’Àrea 
d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona 
sol.licitant suport per a la redacció d’un Pla d’Accessibilitat Municipal.  
 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als 
següents  
 
P A C T E S 
 
1.- La Diputació de Barcelona redactarà el Pla d’Accessibilitat del municipi 
de Canet de Mar, en el qual es contemplarà bàsicament:  
 
 L’estudi de la via pública, en el qual es farà l’anàlisi dels elements urbans 

i es proposaran uns itineraris, un pressupost i un pla d’etapes.  
 El diagnòstic d’accessibilitat dels edificis municipals i el grau 

d’intervenció, un pressupost estimatiu de la intervenció i un pla d’etapes.  
 Les intervencions necessàries per a millorar l’accessibilitat al transport i 

la comunicació.  
 

2.- La redacció d’aquest Pla es finançarà amb les aportacions que estipula 
el conveni tripartit de data 9 d’agost de 2006, formalitzat entre l’IMSERSO, 
LA FUNDACIÓ ONCE i  la Diputació de Barcelona i, per tant, no suposarà 
cap tipus de despesa pressupostària per a l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
3.- L’ajuntament de Canet de Mar facilitarà, en la mesura de les seves 
disponibilitats materials, el plànol digital de la població, els plànols dels 



edificis a estudiar i tota aquella informació necessària per a la redacció del 
Pla.  
 
4.- La diputació de Barcelona lliurarà a l’Ajuntament els fitxers informàtics, 
en suport tipus CD ROM o similar, que permetran visualitzar i reproduir els 
continguts del Pla.  
 
5.- Es constituirà una comissió mixta entre ambdues entitats per tal de fer 
el seguiment del conveni, així com l’intercanvi de la informació necessària 
per a la bona marxa dels treballs. Per part de la Diputació de Barcelona en 
formarà part la Sra. Sílvia Martínez Palou, Cap del Servei de Projectes, 
Obres i Manteniment.  
 
6.- Aquest conveni serà vigent fins que es lliuri a l’Ajuntament el pla 
d’accessibilitat.  
 
7.- Són causes d’extinció del present conveni:  
 
 L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.  
 L’incompliment greu i manifest de les obligacions que per cadascuna de 

les                       parts dimanen del mateix conveni.  
 Les causes generals previstes a la legislació vigent.  
 
8.- Un cop esgotada la via administrativa, les qüestions litigioses que 
puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest 
conveni, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa-administrativa.” 

 
11.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA. 
 
Atès que en data 30 de març de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar la signatura d’un conveni amb l’entitat Canet Pro-Música perquè 
dugui a terme l’activitat d’escola de música. 
 
Atès que l’apartat desè dels pactes del conveni esmentat s’estableix la 
constitució d’una comissió de seguiment que vetlli per la bona aplicació de les 
aportacions econòmiques, dineràries o en espècie, així com pel bon 
compliment de la resta de les seves clàusules, i per donar solució a les 
incidències que vagin sorgint durant la vigència del conveni. 
 
Atès que en el punt 2 del mateix apartat del conveni s’estableix que la comissió 
de seguiment es composarà per dos corporatius designats per la Junta de 
Govern Local, d’entre els seus membres, i dos representants de CPM.  
 
Vist l’expedient de referència, i de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar com a representants de la corporació a la senyora Sílvia 
Tamayo Mata, regidora d’Educació i Infància, i al senyor Francesc Martín 
Casares, regidor de Participació Ciutadana. 



 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat Canet Pro-Música. 
 
11. 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 21.28 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 

 
 


