
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 20 DE SETEMBRE 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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 23.59 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 
Antoni Isarn Flores 
 

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

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 relació de despeses. 
4) Atorgament llicències d’obres majors. 
5) Aprovació modificació contracte de neteja d’edificis municipals. 
6) Aprovació serveis extraordinaris mes de setembre 
7) Aprovació conveni entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Canet de 

Mar per a la utilització de la metodologia aplicatiu Xaloc 



8) Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta per a la cessió de la insertora laboral 

9) Acceptació subvenció del Consell Comarcal del Maresme per al 
finançament d’equips bàsics d’atenció social primària. 

10) Acceptació subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport per a la 
construcció d’una piscina coberta. 

11) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 13 
de setembre 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 DE RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els 
números 8640 a 9063 ambdós inclosos,  de la relació núm. 32/06 del pressupost 
ordinari de la corporació i 262 de l’OO. AA. Ràdio Canet, segons la relació adjunta 
i 262 de l’OO. AA. Ràdio Canet i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 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. 32/06 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost 
General de la Corporació, per import de 86.887,04 Eur.  
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de la retenció de crèdit núm. 262, amb 
càrrec al Pressupost de l’OO. AA. Ràdio Canet, per import de 86.887,04 Eu. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 20 de setembre de 2006, per import de 
72.367,01 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 20 de setembre de 2006, 
per import de 72.367,01,- EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL PROMOCIONES 
SOLITAR S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 3 
HABITATGES I 2 LOCALS COMERCIALS AL SOLAR UBICAT AL CARRER 
DEL MAR NÚMERO 12. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Daniel Chismol, en nom i representació de 
la mercantil Promociones Solitar S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
construcció edifici plurifamiliar al solar ubicat al carrer Del Mar número 12. 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecta de data 6 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 construcció de quatre habitatges i dos locals 
comercials. La normativa municipal actual exigeix la creació d’una plaça d’aparcament per 
cada habitatge de nova creació. Per tant és necessari justificar la creació de 4 places 
d’aparcament. 

 
Altres deficiències detectades en el plantejament del present projecte són: 
 

- Segons l’art. 21.8. de les Normes Subsidiàries de Planejament municipals, els cossos 
sortints de les alineacions (voladissos, balcons...) han de ser oberts. Per tant, no es pot 
realitzar el tancament proposat als voladissos. Per altra banda, el carrer Verge de la Mercè té 
una amplada de 5m, per tant el vol queda limitat a 0,50 m. 
- L’alçada lliure sota els voladissos a carrer ha de ser de 3,30 m com a mínim. 
- L’alçada reguladora màxima està aplicada al punt mig del gruix del forjat superior de 
l’edifici, per contra la normativa la defineix com la cota màxima d’aquest forjat, pel que 
s’haurà d’aplicar a la seva cara superior. 
- Per altra banda, el forjat que suporta el paviment d’aquestes golfes no pot estar a més 
d’1,40 m per sota de l’alçada reguladora en tot el perímetre dels cossos que componen 
l’edifici. 
- Cap volum pot sobrepassar l’alçada reguladora màxima, pel que s’haurà de rectificar el 
volum sortint per sobre l’escala. 
- També s’han detectat aspectes que incompleixen el decret d’habitabilitat, com són: 
l’amplada del recorregut d’accés als dormitoris dels dúplex, l’alçada mitja mínima de les 
peces situades sota coberta, la dimensió de les sales dels dúplex (on s’hauria de poder 
inscriure un quadrat de 2,70x2,70 m) ... entre d’altres. 

  



Per tot l’esmentat s’informa desfavorablement el projecte presentat, fins que es presentin 
totes les modificacions necessàries per adaptar el projecte a la normativa vigent. Tenint en 
compte els punts abans esmentats i tot allò que es pugui detectar en futures revisions.” 

 
Vist l’escrit presentat per Promociones Solitar S.L. de data 3 de novembre de 
2005, acompanyant la documentació demanada per l’arquitecta la qual ha emès 
un nou informe en data 24 de novembre  manifestant: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es constata que es tracta de la construcció de quatre habitatges i dos locals 
comercials. Anteriorment s’havia presentat un projecte per a un solar més reduït, el qual està 
qualificat en la seva totalitat amb la clau 1d “front de carretera”. La present documentació 
amplia el solar donant 15,95 m de façana al carrer Verge de la Mercè, en comptes dels 11 m 
del solar inicial. Al respecte s’informa que al plànol d’emplaçament s’ha detectat una 
errada material pel que fa als límits del solar, doncs es grafia tant sols 11 m de façana i, 
per tant, es dedueix que els límits corresponen a l’anterior solar i no a la totalitat del solar pel 
que es presenta el present projecte. La part del solar que no queda delimitada al plànol 
d’emplaçament, està qualificat amb la clau 1a “carrers tradicionals” i per tant s’ha 
d’ajustar a la normativa que, entre altres paràmetres, marca una alçada reguladora màxima 
de 7,5 m. 

 
Per altra banda, la normativa municipal actual exigeix la creació d’una plaça 

d’aparcament per cada habitatge de nova creació. Per tant és necessari justificar la creació 
de 4 places d’aparcament. Tot i que el projecte inclou un garatge de 20,05 m², aquest no 
acompleix amb les dimensions mínimes per a una plaça d’aparcament que es defineixen a 
les Normes Subsidiàries de Planejament a l’art. 22.9.5 que especifica que les dimensions 
mínimes de cada plaça d’aparcament seran de 2,20 x 4,50 m. 

 
Altres deficiències detectades en el plantejament del present projecte són: 

 
1. S’ha de justificar la ventilació de les escales a la planta baixa amb una obertura 
de ventilació no inferior a 1 m², tal com exigeix el decret 259/2003 Sobre Requisits 
Mínims d’Habitabilitat en els edificis d’habitatges. 
2. Els cossos sortint no poden envair l’espai de la calçada, per tant no és correcte 
el gir del voladís a la cantonada de l’edifici tal com està definit. Cal realitzar xamfrà 
aconseguint, en tot cas, que el vol sempre quedi 10 cm reculat de la vorera. 
3. Les escales d’accés als habitatges no acompleixen amb el decret d’habitabilitat. 
Per cada tram d’escala s’ha de salvar com a màxim un desnivell de 3,20 m (el 
projecte salva un desnivell de 3,35 m de la PB a la PP1). Els graons han de tenir, 
com a mínim, una línia de pas de 0,28 m mesurada a 0,50 m de la línia interior del 
passamà. 
4. Els habitatges 3er 1era i 3er 2ona, no acompleixen els mínims requisits 
d’habitabilitat. Doncs, el programa funcional mínim exigeix que l’espai destinat a 
sala-habitació tingui una superfície que permeti la compartimentació d’una peça de, 
com a mínim, 8 m² que acompleixi tots els requisits d’una habitació, sense que la 
sala perdi la seva condició. 
5. Els espais que no tenen l’alçada lliure mínima de 1,50m no es poden computar 
com a superfície útil de l’habitatge. 
6. Els banys de sota coberta, segons el decret d’habitabilitat, han d’acomplir amb 
l’alçada lliure mínima de 2,10 m (per contra, l’alçada lliure mitja és de 1,70 m 
segons el projecte presentat). 

 
Per tot l’esmentat s’informa desfavorablement el projecte presentat, fins que es 
presentin totes les modificacions necessàries per adaptar el projecte a la normativa 
vigent. Tenint en compte els punts abans esmentats i tot allò que es pugui detectar 
en futures revisions”. 



 
Atès que en data 20 de gener de 2006 es presenten novament el projecte 
modificat incorporant les condiciones tècniques quedant pendent l’assumeix de la 
direcció facultativa la qual es presenta en data 5 de maig de 2006 i sota la direcció 
de l’arquitecte Bernat Carrau Lloveras. 
 
Atès que en data 16 de maig es signa el compromís amb l’Ajuntament d’aportació 
de quatre places d’aparcament de la Riera Gavarra número 4-14. 
 
Vist el nou informe de l’arquitecta técnica municipal de data 2 de juny de 2006, el 
contingut del qual és: 
  

“Revisat el projecte de referència, els antecedents de l’expedient  i consultat el Text Refós de 
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que es tracta  de la proposta 
per a la construcció de quatre habitatges i dos locals comercials al C/ Del Mar, 12. La 
superfície del solar sobre el que s’actua s’ha reduït respecte la darrera proposta, de forma 
que la qualificació d’aquest queda íntegrament dins de la zona 1 “carrers de cases alineades” 
subzona 1d”front carretera” . El projecte que es planteja és  substancialment diferent a 
l’anterior.  
 
Per tal d’ajustar el nou projecte a la Normativa caldrà realitzar les esmenes que a continuació 
es detallen: 
 
- Definir en un plànol de secció el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima, que en 
aquesta zona és de 13.50 m., equivalent a PB+3PP.  
D’acord amb l’art. 21 punt 6 de les Normes Subsidiàries: 
“alçada reguladora és la cota màxima que pot tenir el forjat superior de l’edifici, mesurada 
verticalment al punt mig de la façana, entre la rasant del carrer i la intersecció amb la cara 
superior del forjat o la seva projecció horitzontalment en cas de trobar-se retirat o de no 
haver-nhi, ... 
... coberta inclinada 
Amb pendent no superior al 30% l’inici de la qual no superi l’alçada reguladora...Les golfes 
resultants sotacoberta podran ser habitables sempre i quan no constitueixin un habitatge 
independent. El forjat que suporta el paviment d’aquestes golfes no podrà estar a més d’1.40 
m. per sota dels plans de coberta en tot el perímetre dels cossos que componguin l’edifici ... 
- Els dúplex de la planta tercera i sotacoberta, han de poder resoldre el programa mínim 
de l’habitatge en planta pis i no en sotacoberta. 
- Definir les mides reals del solar a la façana que dóna al C/ Verge de la Mercè (la part 
gràfica no es correspon amb el que indiquen les cotes. Les cotes parcials no es corresponen 
amb les totals, segons la planta varia la mida de façana, ...) 
- El límit del ràfec de coberta ha de ser una línia paral·lela  a la façana. 
- Justificar l’alçada mitja de les dependències situades a la planta sotacoberta. 
- L’alçada mínima lliure de la planta baixa ha de ser de 3 m. i la màxima de 4 m. 
- Justificar la ventilació en planta baixa de l’escala d’accés als habitatges. 

 
Pel que fa a la reserva de places d’aparcament per als habitatges, d’acord amb el que indica 
la normativa actual, es justifica amb el compromís d’adquisició de quatre places a 
l’aparcament subterrani de la Riera Gavarra. 

 
Finalment, recordar, que l’informe favorable de carreteres indica que la distància mínima de 
qualsevol part de l’edificació, a l’aresta exterior de la calçada (línia blanca) més pròxima serà 
de 3.80 metres, mesurats horitzontalment a partir de la indicada aresta.” 

 
Atès que en data 22 de juny de 2006, aportant novament el projecte bàsic amb les  
modificacions demanades pel tècnic municipal. 
 



Vist el nou informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 4 de juliol de 2006, el 
contingut del qual és: 
  

“Revisat el projecte de referència, els antecedents de l’expedient  i consultat el Text Refós de 
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que es tracta  de la proposta de 
modificació d’un projecte anterior, per a la construcció de tres habitatges i dos locals 
comercials al C/ del Mar, 12.  
 

Existeix una variació en el pressupost d’execució material (PEM: 124.947,87 €) 
essent la nova superfície construïda de 255,82 m2. Per tant s’haurà de fer una nova liquidació 
complementària. 

 
D’altra banda i per poder informar favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, 

s’haurà d’incloure la documentació complementària següent: 
 

- Full d’assumeix degudament diligenciat pel Col·legi Professional d’Arquitecte Tècnic o 
Aparellador. 
 
Nogensmenys, es recordar: 
 
- La documentació aportada és un projecte bàsic, per tant abans de l’inici de les obres, 
aquest s’haurà de documentar amb un Projecte Executiu i un Projecte de 
Telecomunicacions, per a la seva comprovació per part dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol.licitud de llicència d’obres mentre no 
s’aporti la documentació requerida”. 

 
Atès que en data 25 de juliol aportant la direcció facultativa de l’arquitecte tècnic 
Joan Fèlix Martínez Torrentó. 
 
Vist el darrer informe del tècnic municipal de data 9 d’agost de 2006 manifestant 
que: 
 

“Revisat el projecte de referència, els antecedents de l’expedient i consultat el Text Refós de 
les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata que es tracta  de la proposta de 
modificació d’un projecte anterior, per a la construcció de tres habitatges i dos locals 
comercials al C/ del Mar, 12.  
 

Existeix una variació en el pressupost d’execució material (PEM: 124.947,87 €) 
essent la nova superfície construïda de 255,82 m2. Per tant s’haurà de fer una nova liquidació 
complementària. 
 
Aportada la documentació requerida. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la petició de llicència d’obres majors. 

 
Nogensmenys, recordar que: 

 
- La documentació aportada és un projecte bàsic, per tant abans de l’inici de les obres, 
aquest s’haurà de documentar amb un Projecte Executiu i un Projecte de 
Telecomunicacions, per a la seva comprovació per part dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 21 d’agost de 2006. 
 



RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 
14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la tinència 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Promociones Solitar S.L., en 
nom i representació d’ella mateixa, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 
tres habitatges i dos locals comercials al solar ubicat al carrer Del Mar número 12, 
d’acord al projecte de l’arquitecte Bernat Carrau Lloveras, 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  quatre mil nou-cents noranta-set euros amb 
noranta-un cèntims (4.997,91 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de mil 
seixanta-un euros amb seixanta-cinc cèntims (1.061,65 €). 
Haurà de liquidar l’import de  cent trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims 
(137,51 €), diferència entre la liquidació provisional i la definitiva.  
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil quatre-cents 
noranta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (2.498,96 €) en concepte de garantia 
pels valors urbanístics en risc i la quantitat de set-cents trenta-dos euros amb 
noranta-vuit cèntims (732,98 €). 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’informe tècnic la llicència d’obres resta 
condicionada a:  
 
- La documentació aportada és un projecte bàsic, per tant abans de l’inici de les 

obres, aquest s’haurà de documentar amb un Projecte Executiu i un Projecte 
de Telecomunicacions, per a la seva comprovació per part dels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE DE NETEJA D’EDIFICIS 

MUNICIPALS 



 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
6.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE SETEMBRE 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’agost a 15 de setembre  de 2006. 
 
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 el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
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, així com serveis nocturns. 
 
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 2006,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de catorze mil vuit-cents noranta-nou 
euros amb noranta-set cèntims (14.899,97 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’agost i el 15 de setembre de 2006. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents setze euros amb 
quaranta-tres cèntims (1.216,43 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant el mes d’agost  de 2006 . 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents seixanta-set euros amb 
seixanta-set cèntims (467,67 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’agost de 2006. 
 



QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-tres euros amb 
vuitanta cèntims (393,80 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’agost 
de 2006.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vuitanta euros (180,00 €) 
corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia local, durant el 
mes d’agost de 2006, d’acord amb l’article 5 de l’acord sectorial per a la Policia 
local per a l’any 2006, aprovat pel Ple de l’ajuntament amb data 25 de maig de 
2006. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de  trenta euros amb setanta-set cèntims 
(30,77 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Brigada 
d’Obres i serveis en el període comprès entre el 15 d’agost i el 15 de setembre de 
2006.  
 
VUITÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2006. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA UTILITZACIÓ DE LA 
METODOLOGIA APLICATIU XALOC. 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant el servei de Dinamització del mercat de 
Treball Local de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, té com a línies 
d’actuació prioritàries la col.laboració en projectes relacionats amb el foment a 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu 
àmbit territorial. 
 
Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la 
província hi ha les accions d’intermediació laboral. 
 
Per millorar aquesta metodologia la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou 
sistema d’informació i gestió, com un instrument que faciliti la gestió dels serveis 
locals d’ocupació, amb l’objectiu d’unificar tots els àmbits de gestió d’un servei local 
d’ocupació, és a dir, el demandant d’ocupació que s’ofereix, l’empresa que 
demanda treballadors i la intermediació entre aquests dos  elements que 
cristal·litza en la gestió de l’oferta de treball.  
 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar té, entre els seus 
objectius prioritaris, el foment de l’ocupació i el servei d’inserció laboral, per aquest 
motiu es considera necessari i convenient poder utilitzar la Metodologia-Aplicatiu 
XALOC, elaborat per la Diputació de Barcelona, per tal de facilitar la gestió de 
l’agent local d’ocupació, el registre i el seguiment de les accions adreçades als 
usuaris, l’accés dels tècnics als recursos informatius i la comunicació amb la resta 
d’AODL. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona,  que es transcriu a continuació: 



 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sr. Teodoro Romero i Hernández, 
assistit per la secretària delegada, Sra. M. Luisa Riera i Jaray, 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, Il.lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, 
assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Marcel.lí Pons Duat.  
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
I. El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, així com els articles 91 a 93 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, 
atorguen a les diputacions competències d’assistència i cooperació als municipis, i, en 
general, de foment i administració dels interessos peculiars de la província, essent una de les 
formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret 781/1986, la subscripció de 
convenis administratius. 
II. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Dinamització del Mercat de 
Treball Local de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, té com a línies d’actuació 
prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment a l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 
III. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del servei 
telemàtic dins l’entorn WEB de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou 
informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament 
amb els municipis de la província, i a la vegada els responsables municipals poden gestionar 
directament determinats productes, com ara el padró municipal o la programació cultural, per 
citar alguns exemples. 
IV. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província hi 
ha les accions d’intermediació laboral que manté el Servei de Dinamització del Mercat de 
Treball Local de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.  
V. Per millorar aquesta metodologia, la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou sistema 
d'informació i gestió, com un instrument que faciliti la gestió dels serveis locals d’ocupació.  
VI. L’objectiu d’aquesta nova metodologia és unificar tots els àmbits de gestió d’un servei 
local d’ocupació: el demandant d’ocupació que ofereix la seva força laboral, l’empresa que 
demanda força de treball per cobrir les necessitats detectades, i la intermediació entre 
aquests dos elements que cristal·litza en la gestió de l’oferta de treball. 
VII. Atès que és voluntat del Servei de Dinamització del Mercat Laboral Local la posada a 
disposició als diferents ens locals de la província, del nou aplicatiu per tal de facilitar la gestió 
dels agents locals d'ocupació, el registre i seguiment de les accions adreçades als seus 
usuaris (demandants d'ocupació i/o formació i empreses), l'accés dels seus responsables i 
tècnics a diversos recursos informatius i la comunicació entre ells.  
VIII. Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès en utilitzar la 
Metodologia-Aplicatiu XALOC elaborat per la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
1. És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a 
través del Servei de Dinamització del Mercat de Treball Local de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Ocupació, i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la posada a disposició i 
utilització per part d’aquesta entitat de la Metodologia-Aplicatiu XALOC elaborat per la 
Diputació de Barcelona. 



2. Per dur a terme l’objecte d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona, a través del Servei 
de Dinamització del Mercat de Treball Local, posarà a disposició de l’Ajuntament de Canet de 
Mar la Metodologia-Aplicatiu XALOC. 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar utilitzarà l’esmentat aplicatiu per a les actuacions 
d’intermediació laboral, d’acord amb les instruccions i normes d’us elaborades per la 
Diputació de Barcelona, no podent transmetre l’accés a l’aplicatiu a cap altra entitat pública o 
privada 
4. L’Ajuntament de Canet de Mar es considerarà automàticament membre de la Xarxa 
Xaloc Intermediació, i a tal efecte, gaudirà de tots els serveis que ofereix la Xarxa als seus 
membres i haurà de complir els compromisos derivats de la seva pertinença. 
5. Donat que en el desenvolupament de les accions d’intermediació laboral es produeix el 
tractament automatitzat de dades personals, per aquestes actuacions cal complir amb els 
requeriments de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal i especialment: 
 
 Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable dels fitxers, i la Diputació de 
Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els requeriments 
normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant LOPD). 
 Segon.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que 
tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 
autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 

 
- Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les accions 
d’Intermediació Laboral, així com qualsevol altra expressament autoritzada per l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure 
de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 
 Tercer.- La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap 
altre finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap 
entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa autorització 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Quart.- La Diputació de Barcelona procedirà a retornar totes les dades de què disposi i 
que estiguin vinculades a l’activitat objecte del programa d’intermediació Laboral, tant les 
emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en suport paper, un cop 
finalitzada la vigència del programa. 
 Cinquè.- La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el 
Reglament de mesures de seguretat, aprovat pel RD994/1999, d’11 de juny. 
 
En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Alt, les 
quals es concreten en les següents: 
 
- Elaborar el document de seguretat de nivell Alt, en el qual hi constaran les mesures de 
seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 
- Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb indicació 
del nivell d’accés autoritzat. 
- Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels usuaris en l’accés al sistema 
d’informació. 
- Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment en què s’ha produït, 
la persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes derivats de la 
incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que l’executi i les incidències que es 
poguessin produir. 



- Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels accessos a la 
informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus d’accés i els registres als 
quals s’ha accedit. 
- Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que 
es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera que 
es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 
 
 Sisè.- Correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable del fitxer, tenir els 
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, degudament legalitzats i 
registrats en el Registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, inscripció que s’haurà de produir preceptivament 
amb anterioritat a l’execució del programa d’Intermediació Laboral.  
 Setè.- La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades 
per a la realització d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de 
tractament estaran despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat. 

 
6. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a fer constar que la Metodologia-Aplicatiu 
XALOC es propietat de la Diputació de Barcelona quan en faci qualsevol ús amb projecció 
externa. 
7. La Diputació de Barcelona no autoritza al cessionari a modificar o alterar de cap manera 
la Metodologia-Aplicatiu XALOC ni a efectuar-hi qualsevulla altra transformació, sense el seu 
permís exprés per escrit. 
8. La gratuïtat de la present posada a disposició de la Metodologia-Aplicatiu XALOC es 
contrau a aquesta i no vincula futures cessions. 
9. El conveni serà vigent indefinidament, en tant no es doni qualsevol de les condicions 
d’extinció previstes a la clàusula onzena. 
No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actualitzacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament de Canet de Mar 
en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou conveni. 
10. El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la 
seva signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de 
cadascuna d’elles, i, en tot allò no previst en el seu clausulat específic es regirà per: 
- les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; 
- la legislació i la reglamentació comunes i vigents de règim local, i, específicament, en 
matèria d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; 
- el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
propietat intel·lectual, i normativa concordant i de desenvolupament. 
 
11. El conveni s’extingirà o podrà deixar-se sense efectes per les causes següents: 
 
- per la realització del seu objecte o per l’expiració del seu termini de vigència sense 
abastar-lo 
- per mutu acord d’ambdues parts 
- per incompliment d’alguna de les seves clàusules 
- per denúncia d’alguna de les parts 
- les demés que legalment procedeixin 
 
La part que pretengui resoldre el present contracte sobre la base d’un incompliment, haurà 
de posar-ho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa 
de la resolució. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen. 

 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la regidoria de 
promoció econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 



PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració  amb la Diputació de 
Barcelona per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar pugui utilitzar la Metodologia-
Aplicatiu XALOC per a les actuacions d’intermediació laboral, d’acord amb les 
instruccions i normes d’ús elaborades per la Diputació de Barcelona.  

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat de la present acord. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA PER A LA CESSIÓ D’UNA 
INSERTORA  LABORAL. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb la regidoria de Promoció Econòmica, 
els objectius  de la qual són, entre d’altres, desenvolupar polítiques actives 
d’ocupació, dinamitzar el mercat laboral, la formació, l’assessorament empresarial  
o l’assessorament a nous emprenedors. 
 
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, des de la seva regidoria de Promoció 
Econòmica presta serveis similars als que es presten a Canet de Mar. 
 
Atès que hi ha serveis que no es poden prestar de manera individual, per cada 
ajuntament, es considera necessari i convenient establir un conveni de 
col·laboració, entre ambdós ajuntaments per prestar-los de forma conjunta.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,  que es transcriu a 
continuació: 

 
CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA I DE CANET DE 
MAR 
 
 
1.  Reunits 
 
D’una part, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, representat en aquest acte per la Il.lma 
Sra. Teresa Llongarriu i Expòsito, en qualitat d’alcaldessa acctal, segons mandat conferit per 
la Junta de Govern Local (sessió de data 4 de setembre de 2006) 
 
I de l’altra, l’Ajuntament de Canet de mar, representat en aquest acte per l’Il·lm. Sr. Joaquim 
Mas Rius, en qualitat d’alcalde president, segons mandat conferit per la Junta de Govern 
Local de 20 de setembre de 2006 
 
Ambdues parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen  mútuament plena 
capacitat jurídica per a l’atorgament d’aquest conveni 
 
2. Manifesten 
 
Que les regidories de Promoció Econòmica dels Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i de 
Canet de Mar, tenen per objecte afavorir  el desenvolupament social i econòmic dels seus 
municipis a partir d’un compromís en la millora contínua dels serveis que ofereixen. 
 
Que la regidoria de Promoció Econòmica de  l’Ajuntament de Canet de Mar, ja què és  la 
Regidoria amb més trajectòria d’existència disposa de serveis de promoció econòmica 



homologats, desenvolupa una política de qualitat com és amb el servei de formació que 
ofereix, manté i millora la certificació de qualitat segons la Norma ISO 9001:2000 
 
Que ambdós ajuntaments posen de manifest la necessitat de facilitar l’accés dels seus 
ciutadans a aquells serveis que no poden prestar de manera individual en l’àmbit de la 
promoció econòmica i el desenvolupament local. 
 
Que ambdues parts manifesten el seu interès per treballar conjuntament polítiques actives 
d’ocupació, i especialment, el servei de dinamització del mercat laboral, la formació, 
l’assessorament empresarial, i l’assessorament a nous emprenedors. 
 
Per això, 
 
3. Convenen 
 
1.- El present acord marc de col·laboració té per objecte establir llaços d’actuació entre 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’execució de: 
 
a) Dinamització del mercat laboral. 
b) Assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
c) Formació adreçada a aturats, treballadors en actiu i programació i formació específica 
per a empreses creades o de nova creació. 
d) Altres projectes relacionats amb les polítiques actives per a l’ocupació i amb el 
desenvolupament local. 
e) En general, promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que afavoreixin 
l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
l’articulació del territori 
f) Afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes i desenvolupar una estratègia 
de xarxa de serveis. 
 
2.- L’ampliació de la jornada laboral de la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta a orna completa per tal que pugi dur a terme el Servei de Dinamització del Mercat 
de Treball a l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
L’ampliació de la jornada laboral de la tècnica d’Ocupació  correspondrà a l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, donat que d’aquest ajuntament depèn la contractació. La tècnica 
destinarà part del seu temps a  l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i part a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en la proporció següent: 
 
- Sant Cebrià de Vallalta  20 hores (53,33% de la dedicació) 
- Canet de Mar   17,30 hores (46,67% de la dedicació) 
 
La jornada laboral de la tècnica es repartirà a nivell orientatiu de la manera següent: 
 
A Sant Cebrià de Vallalta  Dilluns i dimecres de 9.30 a 16.30 hores 
     Dijous de 17.00 a 20.00 hores 
     Divendres de 9.30 a 12.30 hores 
 
A Canet de Mar   Dimarts i dijous de 9.30 a 16.30 hores 
     Divendres de 12.30 a 16.00 hores 

 
Aquest horari podrà variar en funció de les diferents responsabilitats de la tècnica pel que fa 
a la realització d’altres tasques relacionades amb el lloc de feina (assistència a reunions, 
formació, visites a empreses...) i en les quals els dos ajuntaments es vegin beneficiats. El 
repartiment de la dedicació a cada ajuntament en aquests casos seguirà la mateixa 
proporcionalitat (el 53,33 % a Sant Cebrià i el 46,67% a Canet) en el cas que l’absència de la 
tècnica repercuteixi en més hores a un d’aquests ajuntaments, per tant l’horari durant aquell 
període podria variar. Aquesta proporcionalitat en la dedicació també es tindrà en compte en 
períodes destinats a l’elaboració de projectes conjunts. 
 



El temps de trasllat des de Sant Cebrià de Vallalta fins a Canet de Mar, computa com a 
temps de dedicació. 

 
Pel que fa a les despeses de locomoció la tècnica en el desenvolupament de les funcions 
pròpies de lloc de treball per motius atribuïbles a ambdós ajuntaments, aquestes seran 
abonades per cada ajuntament en un 50% del valor total de la despesa –d’acord amb el seu 
conveni col·lectiu; si és per motius atribuïbles exclusivament a un dels dos ajuntaments seran 
abonades directament per aquest ajuntament en la totalitat del seu valor i d’acord amb el seu 
conveni col·lectiu. 
 
3.- El cos total de la tècnica (sou brut  + seguretat social a càrrec de l’empresa) seran 
repartides proporcionalment en funció del temps conveniat en el punt anterior. Mensualment, 
per part del servei d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta es passarà el 
càrrec corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
4.- Cada ajuntament es compromet a posar a disposició de l’altre aquells recursos de què 
disposa per tal que els usuaris d’ambdós ajuntaments puguin obtenir-ne benefici. 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta: 

 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: borsa de treball, 
orientació, assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, Club de 
Feina 
b) Material d’orientació i d’assessorament en tècniques de recerca de feina 
c) Projectes de plans d’ocupació i Taller d’Ocupació fets en aquest Ajuntament  
d) Participació en el Projecte de Club Virtual de la Feina 
e) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors 
f) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 

treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord a 
les necessitats transmeses per les empreses locals dels dos municipis i pels 
usuaris dels dos serveis locals d’ocupació. 

  
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: borsa de treball, orientació, 
assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, Club de Feina 
b) Infrastructures de què disposa: 1 aula d’informàtica, espais per formació, altres 
equipaments de la Diputació de Barcelona o propietat d’institucions públiques que disposen 
d’aules i les poden cedir. 
c) Formació ocupacional (amb qualitat ISO 9001:2000) 
d) Participació en el Projecte de Club Virtual de la Feina 
e) Projectes d’escola taller 
f) Tallers de sensibilització a emprenedors 
g) Tallers de sensibilització a les noves tecnologies amb els espais adequats 
h) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors 
i) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 
treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord a les necessitats 
transmeses per les empreses locals dels dos municipis i pels usuaris dels dos serveis locals 
d’ocupació. 
5.- Es permetrà la prospecció del teixit empresarial de cada municipi per tal de millorar les 
oportunitats d’inserció laboral d’ambdós 
 
6.- Cada ajuntament cedirà l’espai necessari per a la correcta ubicació de la tècnica i la seva 
incorporació en els projectes esmentats així com en l’equip de treball del Servei de Promoció 
Econòmica i Ocupació. 
 
7.- Ambdós municipis es comprometen a: 
 



o Facilitar el suport necessari, així com la informació pertinent sobre totes aquelles 
concurrències i/o incidències locals que puguin ser interessants per al foment de l’ocupació i 
el desenvolupament local 
o Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de l’acció. 
o Participar en les sessions que s’organitzin, de suport, assessorament, formació, 
coordinació i seguiment dels projectes 
o Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar els projectes garantir-ne la 
bona marxa 
o Vetllar perquè els objectius establerts en aquest conveni s’acompleixin 
 
8.- Per tal de fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que es duguin a terme de 
forma conjunta a petició de qualsevol de les parts contractants es podrà constituir una 
comissió de seguiment, amb un representat de cada ajuntament i es podrà fixar un calendari 
de reunions específiques. 
 
9.- El present acord marc de col·laboració entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà 
validesa fins al dia 28 de febrer de 2007, d’acord amb la subvenció atorgada per l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
depenent del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  
  
Un cop llegit per les parts aquest acord marc de col·laboració, i com a prova de conformitat 
amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la 
data indicats. 

 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria de promoció econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació a l’àrea de 
Promoció Econòmica.   
 
SEGON .- Aprovar una aportació econòmica mensual de 311,86 €, d’acord amb 
les operacions de retenció de crèdit núm. 8243 i 8430 amb càrrec a la partida 60 
622 2709 del vigent pressupost ordinari de l’any 2006. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat del present acord. 
 
9.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER AL FINANÇAMENT D’EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va signar el conveni marc de 
cooperació administrativa 2005-2008 entre el Departament de Benestar i Família e 
la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, mitjançant escrit de data 14-06-06 ens 
ha comunicat la subvenció concedida a aquest Ajuntament, corresponent a l’any 
2005, per l’import que detallem a continuació: 
 
 Per treballador/a social  21.613,49 
 Per educador/a social  12.607,03 
 Per servei d’ajuda a domicili 17.189,02 
 



Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern amb data 19-
07-06 en què s’aprovaven les quantitats següents: 
 
 12.607,03 € per 37,5 h setmanals de treball de treballador social 
 12.607,03 € per 37,5 h setmanals de treball d’educador social 
   8.594,51 € per 1.826 h anuals de SAD 
 
SEGON.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Maresme en 
matèria de suport econòmic pel finançament dels EBASP, per un import de 
21.613,49 € pel treball de Treballador Social, 12.607,03 € pel treball d’Educador 
Social i 17.189,02 € pel SAD. 
 
TERCER.- Comunicar la present acceptació al Consell Comarcal del Maresme. 
 
10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA COBERTA. 
 
Atès que en data 20 de febrer de 2006, es va rebre en aquest Ajuntament la 
notificació per part del Consell Català de l’Esport de la Resolució del president 
d’aquest de data 15/02/2006, relativa a la sol·licitud de subvenció que es va 
presentar en base a la resolució de data 29 de juliol de 2005, per a la construcció 
d’una piscina coberta. 
 
Atès que de conformitat amb la resolució esmentada anteriorment es va incloure la 
sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Canet de Mar en la relació provisional de 
projectes a subvencionar per un import de 788.600,00 € a finançar per l’Institut 
Català de Finances amb les següents anualitats: 
 
Any 2007: 390.000,00 € 
Any 2008: 398.600,00 € 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió d’obra 
pública per a la construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina 
coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial” de Canet 
de Mar, a l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 
4.522.377,21 €, IVA inclòs. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport per un 
import de 788.600,00 € a finançar per l’Institut Català de Finances amb les 
següents anualitats: 
 
Any 2007: 390.000,00 € 
Any 2008: 398.600,00 € 



 
SEGON.- Aquests diners es destinaran íntegrament a l’execució de les obres de 
construcció de la piscina coberta de conformitat amb el projecte que en el seu 
moment aprovi inicialment el Ple de la Corporació. 
 
TERCER.- A fi i efecte de restablir l’equilibri econòmic financer de la concessió 
d’obra pública, l’acceptació de la subvenció comportarà la reducció del termini 
d’aquesta en els anys que corresponguin d’acord amb el projecte d’explotació, 
sense perjudici de la possibilitat d’incrementar de nou el termini de la concessió en 
els termes de la clàusula 2.5 del PCAP que regeix l’esmentat contracte. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.59 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


