
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 DE MARÇ DE 2008 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 13.00 hores 
Hora que acaba: 15.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor 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. Aprovació serveis extraordinaris del 15 de febrer al 15 de març 
4. Sol·licitud desenvolupament conveni marc per a l’adaptació del pla local 

de l’habitatge a la Llei del dret a l’habitatge 
5. Aprovació del Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior de 

Canet de Mar 



 

 

6. Aprovació de la rectificació del conveni amb l’escola Horitzó de Pineda 
de Mar 

7. Precs i preguntes 
 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum 
d’assistència a l’hora en què ha estat convocada la sessió, i trobant-se presents 
a la casa de la vila en el moment present, acorden per unanimitat avançar la 
seva celebració respecte de l’horari previst a la convocatòria, donat que els no 
assistents tampoc no hi haurien pogut assistir a les 19.30 hores. 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
13 de març de 2008 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, s’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de factures F/2008/9 de data 27 de març de 2008, per import de 
253.030,99 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2008/9 de data 27 de març 2008 , 
per import de 253.030,99 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 2008. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE  2008 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  febrer al 15 de març de 2008.  
 
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.  
 
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 2008,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dotze mil cinquanta-cinc euros amb 
setanta cèntims (12.055,70 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15  
de  febrer i el 15 de març de  2008.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent catorze euros amb vuitanta-
set cèntims (1.114,87 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local , durant el mes de març de 2008 i fins a la quantitat 
de tres euros amb vuitanta-vuit cèntims (3,88 €), corresponent als serveis 
nocturns efectuats pel personal de la brigada d’obres i serveis.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents quaranta-tres euros amb 
trenta-dos cèntims (743,32 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de març de 2008.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vuitanta euros (380,00 €) 
corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes de març de 2008.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 
dotze cèntims (555,12 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents 
de la Policia local, durant el mes de març de 2008.  
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 



 

 

4.- SOL·LICITUD DESENVOLUPAMENT CONVENI MARC PER A 
L’ADAPTACIÓ DEL PLA LOCAL DE L’HABITATGE A LA LLEI DEL DRET A 
L’HABITATGE 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de juliol de 
2006 va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 

11.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REDACCIÓ 
DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DEL MUNICIPI. 
 
Vist el que disposa l’article 34.3 del Decret Legislatiu 1/20005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), 
segons el qual, el planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes 
urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics.  
 
Atès que el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les 
actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. 
 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549 pàgina 687, es van 
publicar els acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 13 de febrer i 
16 d’octubre de 1991 aprovant definitivament i donant conformitat al text refós 
de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS). 
 
Atès que aquestes normes subsidiàries tenen per objecte la classificació en sòl 
urbà, apte per urbanitzar i no urbanitzable, i la delimitació de l’àmbit territorial de 
cadascun dels diferents tipus de sòl, l’establiment de l’ordenació del sòl urbà de 
les àrees aptes per a la urbanització i la fixació de les normes de protecció del 
sòl no urbanitzable. 
 
Atès que les normes al·ludides no recollien una referència específica a les 
reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics, i a causa de 
l’elevat cost que ha assolit l’habitatge a l’àrea geogràfica de l’Alt Maresme i la 
manca de reserves de sòl destinats a la construcció d’habitatges sota el règim 
de protecció pública a Canet de Mar, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en sessió de data 30.03.06, va aprovar inicialment la modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament – Sistema d’habitatges dotacionals públics. 
 
Amb aquesta modificació puntual es perseguia introduir aquest sistema en les 
vigents NNSS de Canet de Mar per tal que es pugui plantejar qualsevol tipus 
d’actuació amb la finalitat de dotar al municipi d’aquest tipus de dotació. 

Atès que la Diputació de Barcelona, en virtut dels Estatuts de l’Institut 
d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), així com del Pla d’actuació del 
propi Institut per al període 2004-2007, assumeix el compromís de millorar les 
condicions d’accés i exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control 
de les activitats productives en el marc d’un model de creixement urbanístic 
sostenible, assumint que és aquest un dels reptes que afronten els nostres 
pobles i ciutats i que l’actuació dels poders públics ha de ser conjunta, ferma i 
decidida en aquest camp. 



 

 

Atès que per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de l’IUHAL amb els 
municipis es concreta en la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i 
econòmica en les àrees de promoció i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres 
activitats connexes o relacionades, així com en l’àrea d’intervenció en les 
activitats i instal·lacions productives. 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat assistència a l’IUHAL per tal 
d’endegar determinades actuacions que responen als objectius de l’Institut, cal 
establir un marc de col·laboració estable entre l’organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals 
(IUHAL) i l’ajuntament, per tal d’impulsar aquestes actuacions en funció de les 
disponibilitats i recursos d’ambdues institucions. 

Vista la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) així com 
l’Annex referent a la redacció del Pla Local d’Habitatge de Canet de Mar que ens 
ha fet arribar la Diputació de Barcelona i que s’adjunten a aquesta proposta. 

Atès que l’actuació que desenvoluparà l’IUHAL es troba definida dins l’apartat 1.1 
(“Pla Local d’Habitatge”) del catàleg de serveis relacionats al conveni marc i que 
els treballs inclosos en l’assistència es concretaran en: 

- Pla Local d’Habitatge (PLH) 

- Previsió de demanda residencial (projeccions demogràfiques) a 
incorporar en el PLH. 

Atès que el PLH té per objecte definir el programa d’actuació de l’ajuntament en 
matèria d’habitatge a curt i mitjà termini, a través d’un instrument de caràcter 
tècnic que reculli la voluntat municipal. El PLH defineix les estratègies i concreta 
les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i 
al sostre residencial, existent o de nova creació per un període d’entre quatre i sis 
anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un 
habitatge digne en condicions assequibles. 

Atès que, d’acord amb la proposta de conveni, l’IUHAL es farà càrrec del 
desenvolupament dels treballs de redacció del PLH, amb mitjans propis o 
mitjançant contractació externa, i l’ajuntament efectuarà una aportació a l’IUHAL, 
d’acord amb allò establert en el punt 2.4.1.1 del conveni marc, que representa el 
25% del pressupost d’honoraris professionals de l’actuació, import que ascendeix 
a deu mil sis-cents seixanta euros (10.660,00 €), IVA inclòs. 

Atès que la quantitat a abonar per l’ajuntament serà facturada per l’IUHAL al 
lliurament del treball i que l’aportació municipal s’haurà d’ingressar a la tresoreria 
de l’IUHAL en el termini de sis mesos comptats des de la recepció de la 
corresponent notificació, això és, dins l’exercici pressupostari corresponent a 
2007. 

De conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Signatura del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), per a 
la redacció del Pla Local d’Habitatge i de l’Annex sobre Condicions d’execució i 
programa de treball. 
 



 

 

SEGON.- Assumir el compromís de pagament i preveure la realització de la 
despesa corresponent en el pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’any 2007. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar el dia 19 
d’octubre de 2006 van signar un document de condicions d’execució i programa 
de treball per tal de regular l’assistència de la diputació en la redacció d’aquest 
Pla Local d’Habitatge del municipi. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, que contempla el Pla Local d’Habitatge com 
l’instrument que determina les propostes i els compromisos municipals en 
política d’habitatge i constitueix la proposta marc per concertar polítiques 
d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat. 
 
Atès que l’article 14 d’aquesta Llei defineix de manera pormenoritzada el 
contingut i determinacions que hauran de tenir aquests plans. 
 
Atès que aquesta nova Llei ha introduït alguns aspectes, tant de contingut com 
de metodologia d’elaboració i de tramitació dels Plans locals d’habitatge, que no 
estan contemplats en el contingut i les determinacions de l’assistència inicial, 
per la qual cosa es fa necessari formalitzar una nova assistència amb l’objecte 
d’ampliar el contingut dels treballs inicialment previstos per tal d’assolir la plena 
adequació del Pla Local d’Habitatge als requeriments de la Llei. 
 
Vist el document de desenvolupament del conveni marc que inclou les 
condicions d’execució i el programa de treball, que s’incorpora aquest 
expedient. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient al pressupost ordinari per a 
l’exercici 2008, per poder dur a terme aquesta adaptació del Ple Local 
d’Habitatge a la Llei del dret a l’habitatge, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Joventut i de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud per al desenvolupament del conveni marc per a 
l’adaptació del Pla Local de l’Habitatge a la Llei del dret a l’Habitatge. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 3.250,00 euros a la partida pressupostària 
91 43100 22706 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2008. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme 
i Activitats de la Diputació de Barcelona. 
 



 

 

5.- APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE LA 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament que 
desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, determina que els 
ajuntaments han de formular i comunicar un pla municipal d’adequació de la 
il·luminació exterior existent al seu municipi abans del 31 de desembre de 2007. 
 
Donat que aquest Pla Municipal ha d’estar aprovat per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament abans de comunicar-lo a l’Oficina per a la Prevenció de la 
Contaminació Lluminosa. 
 
Atès que la il·luminació exterior existent en la data d'entrada en vigor del Decret 
82/2005 abans esmentat, tant de titularitat pública com privada, ha de complir 
les prescripcions de la Llei 6/2001 i del seu Reglament de desenvolupament no 
més enllà del 31 d'agost de 2009.  
 
Vist i trobat conforme el Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació Exterior de 
Canet de Mar, redactat pel Consell Comarcal del Maresme, en el qual es 
detallen l’objecte del Pla, la proposta de zonificació segons la protecció a la 
contaminació lluminosa, la descripció de l’inventari de l’estat actual de 
l’enllumenat, diagnosi i accions correctores a realitzar, valoració econòmica 
aproximada de l’adequació necessària, valoració de l’estalvi energètic que 
suposaria per l’Ajuntament i priorització de les actuacions. 
 
Atès que tot i tractar-se d’un pla cal donar-li el tractament de projecte per a la 
seva tramitació, en els termes establerts a l’article 37 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
 
Atès que aquest Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació Exterior de Canet 
de Mar s’adapta a allò que s’estableix a la Llei 6/2001 i l’article 12 del Decret 
82/2005, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Municipal d’adequació de la il·luminació 
exterior, redactat pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest pla a informació pública pel termini de 30 dies, en 
els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al DOGC 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En el cas que en aquest termini no s’hi 
presentin al·legacions es considerarà aprovat definitivament. 
 



 

 

6.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ  DEL CONVENI AMB L’ESCOLA 
HORITZÓ DE PINEDA DE MAR 
 
Atès que la Junta de govern Local, en sessió ordinària de data 5 de març de 
2008, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES ESCOLARITZATS 
EN EL CPEE L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació promou el dret a 
l’equitat en l’ensenyament i pel que a l’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu indica que l’escolarització d’aquest alumnat es regeix pels 
principis de normalització i inclusió i assegura la seva no-discriminació i la 
igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu. 
 
Atès que segons aquest Llei, correspon a les administracions educatives 
assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una 
atenció educativa diferent a l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives 
especials, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves 
capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general 
per a tot l’alumnat. 
 
Atès que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques, per facilitar l’escolarització i una 
incorporació més bona d’aquest alumnat al centre educatiu. 
 
Atès que l’escola pública d’educació especial L’Horitzó és l’únic centre 
d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme 
municipal de Pineda de Mar i que és l’escola de referència d’educació especial 
dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Atès que hi ha alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
Es per això que es vol crear un marc de cooperació econòmica entre els 
ajuntaments de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes 
residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al CPEE 
L’Horitzó de Pineda de Mar per a la realització i el desenvolupament d’activitats 
educatives complementàries. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar per dur a terme aquesta cooperació, el 
contingut del qual és el següent: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT 
MARESME AMB ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE L’HORITZÓ DE 
PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2008 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Josep Jo i Munné i 



 

 

 
D’altra part,  
 
L’Il·lm. Sr. Ramon Maria Vinyes i Vilà, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Carles Mora i Tuxans, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Munt, 
L’Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé i Mas, alcalde de l’ajuntament de Calella, 
La senyora Sílvia tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Educació, 
La Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, alcaldessa de l’ajuntament de Malgrat de 
Mar, 
 
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’ajuntament de Palafolls, 
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Jaume Borrell Puigvert, alcalde de l’ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, alcalde de l’ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, alcalde de l’ajuntament de Sant Pol de 
Mar, 
L’Il·lm. Sr. Josep Monreal i Ribot, alcalde de l’ajuntament de Santa Susanna, 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera, 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.-  Que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (en 
endavant, LOE) promou el dret a l’equitat en l’ensenyament i pel que fa a 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu indica el següent: 
 
Article 74. Escolarització. 

1. L’escolarització de l’alumnat que presenta necessitats educatives 
especials es regeix pels principis de normalització i inclusió i assegura la 
seva no-discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el 
sistema educatiu (...). 

 
Així mateix, la LOE preveu pels alumnes d’educació especial, entre d’altres 
principis, els que es destaquen a continuació: 
 
Article 71. Principis. 

2. Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos 
necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa 
diferent a l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials 
(...), puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves 
capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter 
general per a tot l’alumnat. 

 
5. Les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques (...), per facilitar l’escolarització i una 
incorporació més bona d’aquest alumnat al centre educatiu. 

 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial L’Horitzó (en endavant, 
CPEE L’Horitzó) és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, 
que està ubicat al terme municipal de Pineda de Mar i que és l’escola de 
referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CPEE L’Horitzó de Pineda de 
Mar que provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 



 

 

En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de cooperació 
econòmica entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, establert en funció del 
nombre d’alumnes residents en els diferents municipis i que estiguin 
escolaritzats en el CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar per a la realització i 
desenvolupament de les següents activitats educatives complementàries: 
 
- Transport per sortides del centre. 
- Teatre de l’escola. 
- Activitats terapèutiques. 
- Participació en competicions esportives. 
- Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu 
dels alumnes. 
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració 
supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de l’Alt 
Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i els òrgans de direcció 
del centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar per l’any 2008 
la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu municipi, que es 
destinaran a les activitats educatives complementàries que es desenvoluparan 
al llarg del curs 2008/2009. 
 
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es basarà 
en el llistat que el centre escolar li faci arribar a l’inici del curs escolar, en les 
termes que preveu el pacte quart d’aquest conveni. En aquests llistats figuraran 
els alumnes matriculats en el curs 2008/2009 i, d’acord amb el que preveu el 
pacte cinquè, els ajuntaments abonaran la quantitat resultant al Consell 
Comarcal del Maresme, que serà liquidada al CPEE L’Horitzó de Pineda de 
Mar. 
 
QUART.- El Consell Comarcal del Maresme vetllarà, en tot moment, perquè la 
direcció del CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar: 
 

1. Elabori i trameti, al setembre del 2008, un llistat per a cada 
municipi que contingui els noms, cognoms, adreça 
d’empadronament i data de naixement de cada un dels alumnes 
escolaritzats al centre, i el programa i pressupost dels serveis 
educatius complementaris previstos. S’adjuntarà, a més, el 
certificat d’aprovació de les activitats educatives complementàries 
que es duran a terme, signat pel president del Consell Escolar. 

 
2. Posi a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments 
signants que ho desitgin els mitjans materials necessaris a fi i 
efecte de garantir la transparència del destí de les aportacions dels 
ajuntaments. 

 
3. Aporti al Consell Comarcal del Maresme la següent 
documentació justificativa a final de curs: 

 
a). Memòria detallada de les activitats educatives complementàries 
desenvolupades durant el curs escolar. 
 



 

 

b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació d’obligacions 
reconegudes i aprovades relatives a l’actuació, per import igual o superior al 
conveniat, i que contingui el número de factura, data, nom, NIF del proveïdor i 
import justificat.  
 
c). Còpia de les factures imputades a l’aportació econòmica objecte d’aquest 
conveni.  
 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del 
30 de juny del 2009. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la 
liquidada, el centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada 
al Consell Comarcal del Maresme que, per la seva banda, la distribuirà als 
consistoris, en funció del llistat d’alumnes facilitat. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament, 
durant el primer trimestre del curs escolar, còpia del llistat d’alumnes residents 
al seu municipi i el programa d’activitats aprovades pel Consell Escolar, 
juntament amb la liquidació econòmica que correspongui a cada consistori, amb 
l’objectiu que l’escola pugui disposar del finançament necessari per dur a terme 
les activitats educatives complementàries aprovades pel Consell Escolar. 
 
SISÈ.- L’aportació econòmica que el Consell Comarcal liquidarà al CPEE 
L’Horitzó de Pineda de Mar es lliurarà mitjançant un pagament únic del total de 
l’aportació, després que el centre hagi aportat la documentació justificativa que 
consta al pacte quart. 
 
SETÈ.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades 
personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present 
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions 
facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte 
del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i 
evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que 
estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
de Mesures de Seguretat de Fitxer Automatitzats que contenen dades 
personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
 
VUITÈ.- La vigència del present conveni s’entén fins el final del curs 2008-2009. 
Es podrà prorrogar, però, de mutu acord, manifestat de manera expressa per 
cada una de les parts. 
 
NOVÈ.-  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 a la legislació vigent. 

 
DESÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran 
resoltes de mutu acord per les parts signatàries i, en cas de litigi, se sotmetran 
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. 
 
Així, doncs, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació entre els ajuntaments de l’Alt 
Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar i el 
Consell comarcal del Maresme. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida 50 42200 48905 del pressupost vigent per aquest 2008. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, per signar el conveni de 
referència en virtut de la delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret 
núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, com 
a administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents 
ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i 
els òrgans de direcció del centre. 

 
Atès que després d’aquesta data, el Consell Comarcal del Maresme va 
presentar una modificació d’aquest conveni, les quals són les següents: 
 
Acord tercer: 
 

TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar, en el primer 
trimestre de cada curs escolar, la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del 
seu municipi, que es destinaran a les activitats educatives complementàries que 
es desenvoluparan al llarg del curs escolar. El Consell Comarcal remetrà 
mensualment al CPEE Horitzó les aportacions que els diferents ajuntaments 
hagin anat abonant. 
 
En el cas d’incorporació de nous alumnes, una vegada iniciat el curs escolar, el 
CPEE Horitzó informarà al Consell Comarcal del Maresme perquè l’ajuntament 
del municipi de procedència dels nous alumnes realitzi l’aportació econòmica 
corresponent, que serà proporcional en funció de la data d’ingrés dels alumnes 
nouvinguts al centre. 

 
Acord quart: 
 

4. Elabori i trameti, a l’inici de cada curs escolar, un llistat per a cada municipi 
que contingui els noms, cognoms, adreça d’empadronament i data de 
naixement de cada un dels alumnes escolaritzats al centre, i el programa i 
pressupost dels serveis educatius complementaris previstos. S’adjuntarà, a 
més, el certificat d’aprovació de les activitats educatives complementàries que 
es duran a terme, signat pel president del Consell Escolar. 
 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del 
31 de juliol de cada curs escolar. En cas que la despesa justificada sigui inferior 
a la liquidada, el centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no 



 

 

justificada al Consell Comarcal del Maresme que, per la seva banda, la 
distribuirà als consistoris, en funció del llistat d’alumnes facilitat. 

 
Acord setè: 
 

SETÈ.- La vigència del present conveni és susceptible de pròrroga per tàcita 
reconducció, sempre i quan cap de les parts signants no el denunciï.  

 
Atès que aquestes modificacions no afecten l’aportació econòmica consignada 
dins el pressupost ordinari per a l’exercici 2008 a l’objecte, ni tampoc modifica 
substancialment el contingut del conveni aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la rectificació del conveni de col3laboració entre els 
ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE Horitzó de 
Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
SEGON.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, per signar el conveni de 
referència en virtut de la delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret 
núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, 
com a administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents 
ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i 
els òrgans de direcció del centre. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 3 FINS AL 14 DE MARÇ DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
219 03.03.08 Anul·lar administrativament per resolució 

penal expedient 74522 
Alcaldia 

220 03.03.08 Decret instal·lació fusteria Sr. JMF Sílvia Tamayo 
221 03.03.08 Permís del forn de pa carrer Ample, xx Sílvia Tamayo 
222 03.03.08 Nomenament funcionària interina Alcaldia 
223 03.03.08 Modificació llicència obres , Pl. Indústria, xx  Òscar Figuerola 
224 03.03.08 Resolució sancionadora expedients trànsit Alcaldia 
225 03.03.08 Procediment de restauració Joan Oms, xx Alcaldia 
226 03.03.08 Modificació contracte LJB Alcaldia 
227 04.03.08 Seguiment procediment restauració C/ 

Sant Josep Oriol, xx 
Òscar Figuerola 

228 04.03.08 Enher. AV. Dr. Flèming xx  Òscar Figuerola 
229 04.03.08 Enher. Carrer Germans Bassas Òscar Figuerola 
230 04.03.08 Enher. Carrer rial Mas Figuerola Òscar Figuerola 
231 04.03.08 Aprovació projecte d’obra modificat i 

projecte de gestió piscina municipal 
Alcaldia 

232 04.03.08 Llicència 1a ocupació Òscar Figuerola 
233 04.03.08 Segona relació despeses 2007  Alcaldia 



 

 

234 04.03.08 Primera ocupació Santa Llúcia, xx Òscar Figuerola 
235 04.03.08 Compareixença recurs contenciós 92/2008 Alcaldia 
236 05.03.08 Declarar inadmissible recurs expedient 

71145 
Alcaldia 

237 05.03.08 Declarar inadmissible recurs expedient 
70260 

Alcaldia 

238 05.03.08 Declarar inadmissible recurs expedient 
73820 

Alcaldia 

239 05.03.08 Altes mercat setmanal JG Alcaldia 
240 05.03.08 Alta mercat setmanal JCM Alcaldia 
241 06.03.08 Liquidació contracte FR Alcaldia 
242 06.03.08 Llicència d’obres C/ Sant Feliu  Òscar Figuerola 
243 06.03.08 Despeses Alcaldia 
244 06.03.08 Cessió espai al centre cívic i cultural Vil·la 

Flora  
Sílvia Tamayo 

245 06.03.08 Despeses 2007  Alcaldia 
246 06.03.08 Llicència d’obres, carrer Cuba xx  Òscar Figuerola 
247 06.03.08 Correcció errada material conveni GIMM Alcaldia 
248 06.03.08 Nomenament P. Roura cap accidental 

brigada 
Alcaldia 

249 07.03.08 Llicència obres R. Torre, xx Òscar Figuerola 
250 07.03.08 Retorn impostos i taxes  Òscar Figuerola 
251 07.03.08 Reconixement triennis CR Alcaldia 
252 07.03.08 Reconeixement triennis CL Alcaldia 
253 10.03.08 Sol·licitud d’assistència jurídica Alcaldia  
254 10.03.08 Aprovació estat de comptes festes de 

Nadal 
Òscar Figuerola 

255 10.03.08 Exempció taxa recollida escombraries Alcaldia 
256 10.03.08 Imposició sancions persones jurídiques Alcaldia 
257 10.03.08 Imposició sancions persones físiques Alcaldia 
258 10.03.08 Proposta retirada carnet de conduir Alcaldia 
259 10.03.08 Incoació expedient restauració obres carrer 

Ample, xx 
Òscar Figuerola 

260 12.03.08 Obra menor carrer del Mar xx Òscar Figuerola 
261 12.03.08 Reconeixement antiguitat FM Alcaldia 
262 12.03.08 Autorització transmissió plaça aparcament 

concessió 
Alcaldia 

263 12.03.08 Llicència obres menors Av. Maresme xx Òscar Figuerola 
264 12.03.08 Llicència obres menors Mas Feliu, xx Òscar Figuerola 
265 12.03.08 Llicència obres menors riera Gavrra, xx Òscar Figuerola 
266 12.03.08 Llicència obres menors Sant Benet, xx Òscar Figuerola 
267 12.03.08 Incoació expedient denúncia voluntària 

expedient 65358 
Alcaldia 

268 12.03.08 Autorització CEIP Misericòrdia a l’AMPA 
per fer casal setmana santa 

Sílvia Tamayo 

269 13.03.08 Direcció d’obres marquesina camp de 
futbol 

Alcaldia 

270 13.03.08 Redacció avantprojecte marquesina camp 
de futbol 

Alcaldia 

271 13.03.08 Redacció projecte marquesina camp de 
futbol 

Alcaldia 



 

 

272 13.03.08 Llicències d’obres Montseny, xx Òscar Figuerola 
273 13.03.08 Despeses Alcaldia 
274 13.03.08 Contractació cates riera Gavarra Alcaldia 
275 13.03.08 Contractació disseny gràfic eslògan és 

Canet 
Alcaldia 

276 14.03.08 Nomenament secretària accidental Alcaldia 
277 14.03.08 Nomenament tresorera accidental Alcaldia 
278 14.03.08 Contractació material de divulgació 

campanya estalvi d’aigua 
Alcaldia 

279 14.03.08 Reforma Serveis Tècnics, preus simples i 
contradictoris 

Alcaldia 

280 14.03.08 Aprovació IRPF mes de febrer Alcaldia 
281 14.03.08 Festa particular a l’envelat per al dia 5 

d’abril 
Cati Forcano 

282 14.03.08 Aprovació liquidació AG Alcaldia 
283 14.03.08 Llicència enderroc riera Gavarra, xx Òscar Figuerola 

 
8.- 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 15.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


