
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE MARÇ DE 2007 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba:22:45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

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 relació de despeses 
3) Estimació recurs bases sergent 
4) Sol.licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització 

d’accions en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació, el comerç i el 
turisme 

5) 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 28 
de febrer de 2007 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 7 de març 2007, per import de  65.609,54 
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 2007, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de novembre 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 7 de març 2007, per import 
65.609,54   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 2007 
 
3.- ESTIMACIÓ RECURS BASES SERGENT 
 
Vistes les bases de la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de sergent 
de la Policia local, mitjançant concurs oposició per promoció interna, aprovades 
per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2006,  i 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4776 de data 7 de 
desembre de 2006 i en el  Butlletí Oficial de la Província 288 de data 2 de 
desembre de 2006. 
 
Atès que en data 8 de gener de 2007, el senyor FTS, va presentar un escrit 
d’al·legacions sol·licitant la nul·litat de les bases 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2007, en relació amb 
les al·legacions presentades  va prendre els acords següents:  
 

 
PRIMER.- Estimar parcialment la sol·licitud del senyor FTS, deixant sense efecte l’apartat E 
de la base setena  de la convocatòria, ja que en el cos de la Policia local de Canet de Mar 
únicament hi ha un lloc de  comandament i no és possible complir amb allò que disposa 



 

l’article 23.a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals 
 
SEGON.-  Desestimar la resta de pretensions formulades pel Sr. Fernando Terrones Soler. 

 
Vist el recurs de reposició interposat en data 16 de febrer de 2007, contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, sol·licitant novament la nul·litat de les bases per ser 
contràries a dret. 
 
Atès que en compliment d’allò que preveu l’article 112.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre reguladora del règim jurídic de les administracions locals i del 
procediment administratiu comú, en data 21 de febrer de 2007, es va  comunicar a 
la resta d’aspirants la interposició de l’esmentat recurs de reposició, atorgant-los un 
termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideressin pertinents. 
 
Atès que complert el termini legalment establert no s’ha presentat cap al·legació 
per part de l’interessat Sr. JMS. 
 
Vist l’informe de la cap de recursos humans, Sra. Montserrat Carbonell Vila, que es 
transcriu a continuació; 
 

Na Montserrat Carbonell  Vila, cap de recursos humans en comissió de serveis, de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb el recurs administratiu interposat pel Sr. 
Ferran Terrones Soler contra les bases aprovades per la junta de govern local de 29.9.06 i 
contra l’estimació parcial d’un anterior recurs de reposició interposat pel mateix senyor en 
data 8.1.07, en qualitat d’agent de la policia local de Canet de mar i aspirant a la plaça de 
sergent, conforme a la seva instància presentada en data 28.12.06. 
 
En l’al·ludit recurs administratiu l’interessat invoca que la base segona de la convocatòria 
d’una plaça de sergent, per promoció interna, estableix que podran presentar-se, ultra els 
que es trobin en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles 
formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a FPII o altre equivalent o 
superior, també els que, substitutivament compleixin els requisits que estableix la disposició 
addicional 22ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública. 
 
Té raó l’interessat quan diu que l’al·ludida base, en la part transcrita i subratllada, entra en 
contradicció amb la normativa aplicable al present supòsit. En efecte, de conformitat amb 
l’article 30 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, l’accés a la 
categoria de sergent es realitza entre els membres del cos que posseeixin la titulació 
adequada, i aquesta titulació ve establerta a ,l’article 11.2.b) del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals,  
segons el qual el requisit relatiu al nivell de titulació en la categoria de sergent és el 
corresponent al títol de batxillerat o equivalent, titulació que només admeté la seva dispensa 
d’un grau durant el termini de 10 anys a comptar de l’entrada en vigor de l’al·ludida Llei 
16/1991, això és, fins el 2001, conforme a la disposició transitòria segona de la mateixa llei. 
 
Així les coses, entén la qui subscriu que l’al·ludida norma transitòria és d’aplicació preferent 
a la disposició addicional 22ª de la Llei de reforma de la funció pública, per quant és dret 
especial i, en virtut del principi d’especialitat, cal que sigui aplicat prioritàriament a una norma 
general de la funció pública, per més bàsica que sigui. 
 
Procedeix, doncs, a parer de la qui subscriu, accedir a les pretensions de l’interessat, bo i 
anul·lant les bases i la convocatòria de referència, per ser contràries a dret, així com 
comunicar la resolució que s’adopti al respecte a ambdós interessats, senyors JMS i FTS.   

 



 

De conformitat amb la proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. FTS, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2007 i anul.lar les bases i la 
convocatòria per a la  provisió d’una plaça de sergent de la Policia local, 
funcionari de carrera, per concurs oposició per promoció interna, vacant a la 
plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, convocades per acord de la Junta de 
Govern Local de data 26 de novembre de 2006. 
 
SEGON.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificar-lo a l’interessat i a la resta 
d’opositors.  
 
4.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACCIONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ, EL 
COMERÇ I EL TURISME. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 
(Butlletí Oficial de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva 
aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la província 
basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció 
concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que afegeix 
valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i 
eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada definitivament per acord de Ple de 
25 de novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 11 de 
desembre de 2004), com a conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (LGS), obliga a la 
corporació a elaborar unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de les activitats i els serveis locals, en el marc del Protocol 
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Atès que en el BOP de data 3 de desembre de 2006 han sortit publicades les 
bases i el catàleg de programes de suport a les activitats i serveis de  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 2007, i la obertura de la convocatòria 
per a l’atorgament d’ajuts. 
 
Vista la documentació de referència i examinats els programes del l’àmbit de la 
Promoció Econòmica i l’Ocupació, el Comerç i el Turisme, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme, s’acorda per 
unanimitat:: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona – XBMQ, dins de l’esmenat àmbit, 
els ajuts i subvencions següents: 
 



 

Línia de treball Programa 
Programa de suport als pactes 
territorials per a l promoció 
econòmica i l’ocupació. 

Assessorament noves iniciatives 
empresarials 

Programa de suport a les polítiques 
locals de mercats municipals 

Estudi mercat 

 
 
 
SEGON.-  Trametre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona que gestiona els 
programes per als quals se sol·licita el suport, per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.45 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


