
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 10 DE JUNY DE 2010 

 
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:  20.45 hores 
Hora que acaba: 23.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 03.06.10  
2) Aprovació addenda d’actualització del conveni amb el Consorci Centre 

Associat de la UNED de Terrassa i l’Ajuntament de Canet de Mar 
3) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme 

per als alumnes escolaritzats al CPEE Horitzó, curs escolar 2010-2011 
4) Aprovació conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la 

contractació dels plans ocupacionals 
5) Relació de decrets des del dia 24 fins al 28 de maig de 2010 
6) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 

 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 03.06.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 3 de juny 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, per unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DE LES BASES I EL CATÀLEG 
DE SERVEIS I ACTIVITATS 2010 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT – ÀMBIT PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I TURISME 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre 
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i 
les activitats locals i el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2001, 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 2008-
2011. 
 
Atès que amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i 
altres ens locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, 
tant de suport econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant 
els treballs en xarxa i l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de 
qualitat que ens permetin assolir els objectius estratègics de Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
 
Atès que mitjançant Decret  59/2010 de 25 de gener de l’Alcaldia l’Ajuntament 
de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’ajuts de la Xarxa Municipis de 
Qualitat en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat la llista d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest 
ajuntament, 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.- Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona, per a la realització 
d’accions en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2010 següents: 
 



 

 
 

Programa i nom actuació Import 
concedit 

Centre gestor 

Gerència projecte pla desenvolupament comercial 
- actuacions de suport. 10.000 € Servei Comerç Urbà 

Actuacions de dinamització i difusió Fira Mercat 
Modernista.  

3.000 € Oficina de Fires i 
Mercats Locals. 

Lavabos i punt d’informació Fira Mercat 
Modernista. 

750 € Oficina de Fires i 
Mercats Locals. 

Senyalització, identificació i seguretat durant la 
Fira Mercat Modernista. 

1.500,00 € Oficina de Fires i 
Mercats 

Atenció Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor. 4.937,00 € Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum. 

Assessorament noves iniciatives empresarials. 3.075,00 € Servei de Teixit 
Productiu. 

Promoció i organització actuacions per al 
desenvolupament turístic cultural. 

2.000,00 € Servei Assistència i 
Coordinació 

Turística 

 
SEGON.-  Renunciar a l’ajut atorgat per el Servei de Comerç Urbà  per un 
import de 6.500,-€ per la revisió de la normativa urbanística i comercial per a la 
definició del model comercial i l’ordenació del usos. 
 
TERCER.- Assumir el compromís de procedir a executar les accions 
cofinançades amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa 
d’aplicació. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
3.- APROVACIÓ ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI AMB EL 
CONSORCI CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE TERRASSA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té signat un conveni de col·laboració 
amb el Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa aprovat per la Junta 
de Govern Local de data 9 d’octubre de 2002, en el qual s’establien les bases 



 

 
 

de funcionament de l’Aula de la UNED de Canet de Mar, la seva programació i 
els seus costos. 
 
Atès que és necessari signar una addenda d’aquest conveni per actualitzar-lo, 
ja que s’ha modificat el programa de formació per a majors de 45 anys iniciat el 
curs passat en el centre de la UNED de Canet de Mar, en el marc de les 
activitats de Universitat de la Gent Gran (UGG) promogut pel CUXAM-UNED. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
el Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

A Terrassa, 16 d'octubre 2009  
 
INTERVENEN  
 
D’una part l’Excel.lentíssim senyor Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa, 
com a President del Consorci del Centre Associat de la UNED de Terrassa i 
assistit per la secretària del Consorci, senyora Rosa Bonet i Trull. 
 
I d’una altra part la senyora Sílvia Tamayo i Mata, en qualitat de tercera tinenta 
d’alcalde de Medi ambient i d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i assistida per la secretària, senyora Núria Mompel i Tusell. 
 
EXPOSEN   
 
La present addenda es considera una actualització del conveni entre 
l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci Centre Associat de la UNED de 
Terrassa aprovat per la Comissió de Govern Local de l'Ajuntament de Canet amb 
data 9 d'octubre de 2002, en el que s'establien les bases de funcionament de 
l'Aula de la UNED de Canet de Mar, la seva programació i els seus costos.  
 
La necessitat d'aquesta addenda ve determinada per la modificació del programa 
de formació per a majors de 55 anys iniciat el curs passat en el centre de la 
UNED de Canet de Mar, en el marc de les activitats de Universitat de la Gent 
Gran (UGG) promogut pel CUXAM- UNED.  
 
La formalització d'aquesta proposta s'articula a través d'aquesta addenda. 
 
ACORDS  
 
Primer.-És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que 
s’impartiran en l'Aula de la UNED a Canet de Mar en el curs 2009-2010.  
 
Segon.-En l’esmentada Aula s’impartiran els ensenyaments del Curs d’Accés 
Directe per a Majors de 25 anys i Curs d'Accés per a Majors de 45 anys, així com 
qualsevol altre ensenyament universitari reglat que imparteixi la UNED, que hagi 
estat prèviament sol·licitat per l’Ajuntament, i que la Junta Rectora del Centre 
Associat consideri oportú.  
Per el curs 2009-2010 aquesta programació serà:  
 
•Curs d'Accés Directe per a majors de 25 anys  



 

 
 

•Curs d'Accés per a majors de 45 anys  
 
En el Curs d'Accés Directe per majors de 25 anys (CAD) l'oferta serà de nou 
assignatures, que comprenen les opcions d'accés a l' àrea de ciències socials.  
 
Tercer.-A més dels ensenyaments reglats, aquest centre podrà organitzar, en 
col·laboració amb el CUXAM, activitats culturals i formatives que responguin a 
les directrius generals de la UNED i a les línies prioritàries marcades tant per la 
Junta Rectora del CUXAM com pel propi Ajuntament de Canet de Mar.  
 
En el moment de signatura d'aquesta Addenda, el centre de la UNED de Canet 
te en funcionament un programa formatiu per a la gent gran en el marc de les 
activitats de la Universitat de la Gent Gran promogut pel CUXAM.  
 
Aquest programa s'estructura en trimestres. Sis assignatures de 18 hores 
distribuïdes en els dos primers trimestres i dos tallers de 12 hores en el tercer 
trimestre.  
 
Quart.-L'Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva 
oferta segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del 
CUXAM.  
 
Cinquè.-La Direcció del CUXAM designarà, d’acord amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar, a un coordinador pel CAD i, si es considera oportú, un altre per la UGG 
de Canet de Mar, per tal de facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de 
realitzar per al millor funcionament dels programes.  
 
Sisè.-L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de funcionament de 
l'Aula i del personal administratiu i garantirà la seguretat i el manteniment del 
patrimoni del Centre i, d’acord amb la Direcció del CUXAM, el compliment dels 
serveis propis d’una Aula Universitària, que en el moment de la signatura 
d’aquest conveni es concreten en:  
 
•biblioteca,  
•aula d’estudi,  
•servei d’atenció a l’estudiant i  
•aula informàtica.  
 
Setè.-El CUXAM donarà el suport centralitzat necessari per el bon funcionament 
de l'Aula de Canet de Mar, tant des de l’àrea acadèmica, com de la tècnica i de 
l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la consignació anual 
necessària mentre sigui vigent el present conveni.  
 
Vuitè.-Pel desenvolupament del curs 2009-2010, l'estimació de costos de 
l'activitat programada, que contempla: despeses de tutories, coordinació i 
despeses vinculades, es de 2.555,55€ mensuals que representa un cost total de 
23.000,00€ pel curs complet, sempre i quan no s'alteri la programació proposada 
en els articles 2 i 3 d'aquest Conveni.  
 
Novè.-L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius 
pressupostos anuals, una partida amb una dotació pressupostària que en el cas 
de no produir-se canvis en la programació acadèmica, i si cap de les dues parts 



 

 
 

proposa algun canvi, s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al punt vuitè, 
amb el corresponent increment de l’IPC de cada any.  
 
Desè.-El CUXAM inclourà en el seu pressupost la partida necessària per assumir 
les despeses de l'Aula de la UNED de Canet de Mar així com la quantitat que el 
seu Consistori ha d’aportar al mateix.  
 
Onzè.-L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al 
pressupost del Centre Associat es farà efectiva en nou mensualitats, de gener a 
desembre restant exclosos els mesos de juliol, agost i setembre. L’incompliment 
d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni.  
 
Dotzè.-La vigència d’aquest conveni es perllongarà anualment, llevat la denúncia 
d'alguna de les parts, i entrarà en vigor un cop signat per ambdues parts i 
aprovat per part dels òrgans competents.  
 
Tretzè.-La denúncia d’aquest conveni podrà ser realitzada per qualsevol de les 
parts, i haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelació. En 
conseqüència, efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran obligades a 
complir tots els compromisos fins el compliment del termini.  
 
Catorzè.-L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora 
del CUXAM, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu Alcalde, o 
aquella persona en qui delegui.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració 
per triplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a l’encapçalament.  

 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal d’Educació, Maria Artigas Gurri, que 
consta a l’expedient, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Medi ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni amb el Consorci del Centre Associat de 
la UNED de Terrassa per a l’actualització del programa de formació per a 
majors de 55 anys iniciat el curs passat en el centre de la UNED de Canet de 
Mar, en el marc de les activitats de Universitat de la Gent Gran (UGG) 
promogut pel CUSAM-UNED. 
 
SEGON.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient i Educació, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER ALS ALUMNES ESCOLARITZATS AL 
CPEE HORITZÓ, CURS ESCOLAR 2010-2011 
 
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 aquesta 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 CEE HORITZÓ DE 
PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL CURS 
ESCOLAR 2010/2011. 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2010 
 
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, 



 

 
 

 
L’Il·lm. Sra. Silvia Tamayo Matas, 3a tinent d’alcalde de l’ajuntament de Canet de 
Mar, 
 
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 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el 
preàmbul el dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a projecte 
educatiu que pren com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social. 
 
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a 
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció 
educativa de tots els alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art. 
81.1) i “els projectes educatius dels centres han de considerar els elements 
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes 
en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i 
capacitats” (art. 81.2.). 
 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE 
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 el centre de referència 
d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE 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 CEE 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 CEE Horitzó i els òrgans de direcció del 
centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar, en el primer 
trimestre del 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 CEE Horitzó les aportacions que els diferents ajuntaments hagin 
anat abonant. 
 
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 els termes 
que preveu el pacte quart d’aquest conveni. En aquests llistats figuraran els 
alumnes matriculats en el curs escolar 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 CEE Horitzó de Pineda de Mar. 
 
En el cas d’incorporació de nous alumnes, una vegada iniciat el curs escolar, el 
CEE 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. 
 
QUART.- El Consell Comarcal del Maresme vetllarà, en tot moment, perquè la 
direcció del CEE Horitzó de Pineda de Mar: 
 
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. 
 
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. 
 
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 
31 de juliol del 2011. 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.- 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. 
 
SETÈ.- La vigència del present conveni és susceptible de pròrroga per tàcita 
reconducció, sempre i quan cap de les parts signants no el denunciï.  
 
VUITÈ.-  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. 
 
NOVÈ.- 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. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Medi Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó el curs escolar 
2010/2011. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida 50 32103 48905 del pressupost vigent per aquest 2010. 
 
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. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS PLANS 
OCUPACIONALS 
 
Atès que el Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya com a organisme autònom adscrit a aquest Departament, promou el 
Projecte Impuls-Treball d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, que 
estableix les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris 
d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball), modificada per l’Ordre 
TRE/213/2010, de 9 d’abril. 
 
Atès que en data 20 d’abril de 2010, l’Ajuntament de Canet de Mar ha presentat 
al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010 abans 
esmentada, un pla extraordinari local d’ocupació per a la contractació i la 
formació de persones desocupades amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat. 
 
Atès que en data 31 de maig de 2010, el director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament per la qual subvenciona, d’acord 
amb l’Ordre esmentada, el Pla local d’ocupació presentat per l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 



 

 
 

Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Departament de Treball, 
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

Conveni de col·laboració per a l’any 2010 entre el Departament de Treball, 
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR per al desenvolupament d’un pla extraordinari d’ocupació local en ele marc 
del Projecte Impuls.Treball 

 
Barcelona,  
 
Reunits: 
 
D’una part, l’Honorable Senyora Mar Serna Calvo, consellera de Treball del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en virtut del Decret 
423/2006, de 28 de novembre, pel qual es nomenen els consellers i conselleres 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra part, el/la senyor/a JOAQUIM MAS RIUS de l’entitat AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, en virtut d’Alcalde  
 
Manifesten: 
 
I. Atès el que preveu l’Acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social de Catalunya, signat pel Govern de la 
Generalitat i els agents socials, Catalunya viu un moment de transformació que 
va més enllà d’una situació de crisi econòmica, de dificultats importants per a 
empreses i treballadors. S’està treballant, des de fa anys, per aconseguir un 
canvi de model productiu i, ara, en un context que no és gens favorable. En 
aquest sentit, una de les mesures preses en aquest Acord és el foment de 
polítiques actives d’ocupació.  
II. En aquest marc el Departament de Treball, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a organisme autònom adscrit a aquest 
Departament, promou el Projecte Impuls-Treball d’acord amb l’Ordre 
TRE/84/2010, de 22 de febrer, que estableix les bases reguladors i la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la 
realització dels plans extraordinaris d’ocupació locals (projecte Impuls-Treball), 
modificada per l’ordre TRE/2213/2010, de 9 d’abril.  
III. En data 20 d’abril 2010, l’entitat AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ha 
presentat al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010 
abans esmentada, un pla extraordinari local d’ocupació per a la contractació i 
formació de persones desocupades amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat 
IV. En data 31 de maig de 2010, el director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament per la qual subvenciona, d’acord 
amb l’ordre esmentada, el Pla local d’ocupació presentat per l’entitat 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest 
conveni que subscriuen amb les següents: 
 
Clàusules: 



 

 
 

Primera 
Objecte 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir el marc de col·laboració entre el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a organisme autònom adscrit a aquest i l’entitat 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR per millorar l’ocupabilitat de les persones 
que no troben feina en aquest moment de crisi, i millorar-ne la capacitat 
d’adaptació al canvi, la seva qualificació i les seves competències professionals, 
dins del Projecte Impuls-Treball durant de 2010.  
 
Segona 
 
Comprimís 
 
Per això ambdues parts es comprometen, mitjançant el pla extraordinari 
d’ocupació,  a fomentar conjuntament les polítiques actives d’ocupació i impulsar 
l’ocupació directa en els sectors/activitats econòmiques vinculades al canvi de 
model productiu establertes en el marc de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de Febrer 
 
Tercera 
 
Pla extraordinari local d’ocupació 
 
El Departament de treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
organisme autònom adscrit a aquest Departament, atorga per Resolució de data 
31 de maig de 2010, a l’entitat Ajuntament de Canet de Mar, una subvenció de 
106.461,18 euros a càrrec del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a l’any 2010, per dur a terme les actuacions del Pla Extraordinari local 
d’ocupació, amb 15 contractes i la formació obligatòria transversal o 
professionalitzadora de cadascun dels treballadors/res contractats/ades, d’acord 
amb l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, que estableix les bases reguladores i 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la 
realització de plans extraordinaris locals d’ocupació.  
 
Quarta 
 
Normativa reguladora 
 
El desenvolupament del Pla extraordinari d’ocupació local de l’entitat 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR es regula per l’Ordre TRE/84/2010, de 22 
de febrer, que estableix les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de palns 
extraoridnaris locals d’ocupació, modificada per l’Ordre TRE/213/2010, de 9 
d’abril, per l’Ordre TRE/248/2010, de 20 d’abril, i per l’Ordre TRE/395/2008, d’1 
d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les 
subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que 
gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, modificada per l’Ordre 
TRE/260/2009, de 15 de maig. 
 
Cinquena 
 
Interpretació 



 

 
 

 
Les qüestions litigioses sorgides quant a la interpretació o l’execució del Conveni, 
que no puguin ser resoltes de mutu acord, seran resoltes en via judicial 
contenciosa administrativa. 
 
Sisena 
 
Vigència 
 
Aquest Conveni produirà efectes des del moment de la seva signatura fins a la 
finalització del Pla local d’ocupació. 
 
Les parts accepten les estipulacions precedents i, en prova de conformitat, 
signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i a la data esmentades 
a l’encapçalament. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb el Departament de Treball, 
mitjançant el servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament d’un pla 
extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls-Treball. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a totes les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 24 FINS AL DIA 28 DE MAIG DE 
2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

411 24/05/2010 Vestuari estiu Policia. Contracte menor Alcalde 
412 24/05/2010 Aprovació conveni acpo Òscar Figuerola 
413 24/05/2010 Aprovació conveni Centre parroquial Òscar Figuerola 
414 24/05/2010 Incoació procediment restauració legalitat urbanística carrer 

Vall, xx 
Òscar Figuerola 

415 24/05/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
416 24/05/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
417 24/05/2010 Estimar parcialment recurs expedient P100207648 Alcalde 
418 24/05/2010 Aprovació calendari escolar del Palauet curs 2010-2011 Sílvia Tamayo 
419 25/05/2010 Incoació procediment ordre d'execució c/ Caldeta, xx Òscar Figuerola 
420 25/05/2010 Concurs de paelles Club Botxes Canet MN Alcalde 



 

 
 

Núm. Data Resum Signatura 
421 25/05/2010 Lloguer envelat festa IES Òscar Figuerola 
422 25/05/2010 Incoació procediment sancionador ordinari, c/ Vall, xx Òscar Figuerola 
423 26/05/2010 Resolució sancionadora expedient de trànsit Alcalde 
424 26/05/2010 Despeses setmanals Alcalde 
425 26/05/2010 Llicència reforma i legalització habitatge carrer ample, xx Òscar Figuerola 
426 26/05/2010 Autorització pagament Costes procediment abreujat 

198/2007 
Alcalde 

427 26/05/2010 Aprovació bases contractació 3 peons neteja platja Montse 
428 26/05/2010 Incoació expedient restauració legalitat urbanística R. 

Torre, xx Pensió Mitus 
Òscar Figuerola 

429 26/05/2010 Incoació procediment sancionador R. Torre, xx Òscar Figuerola 
430 27/05/2010 Autorització ús Masoveria Alcalde 
431 27/05/2010 Autorització festa Bitxus Òscar Figuerola 
432 27/05/2010 Modificació pressupost mitjançant generació crèdit Alcalde 
433 27/05/2010 Assabentat consulta mèdica riera Gavarra, xx Sílvia Tamayo 
434 27/05/2010 Autorització del festival de la repercussió Òscar Figuerola 
435 28/05/2010 Obres menors  Òscar Figuerola 
436 28/04/2010 aprovació nòmina mes de maig Alcalde 
437 28/05/2010 Denegar instal·lació circ Alex Zabatta Sílvia Tamayo 
438 28/05/2010 Denegar instal·lació circ Hermanos Rossi, sl Sílvia Tamayo 

 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


