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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 2 D’ABRIL DE 2014 

 
 
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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 20.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 27.03.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació actualització cànon explotació serveis de temporada de platja 2014 
5) Aprovació conveni per a la gestió i l’execució del Pla de Prevenció d’Incendis 

Forestals anys 2014 – 2017 
6) Aprovació convenis de col·laboració amb diferents centres residencials per a 

pràctiques professionals per a l’Acció Formativa d’Atenció Sociosanitària per a 
persones dependents en institucions socials 

7) Relació de decrets des del dia 17 fins al dia 21 de març de 2014 
8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
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ORDINÀRIA DE DATA 27.03.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 27 de març de 2014 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASS UMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1. Diligència d’ordenació del secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, de 31 de març de 2014, amb relació al recurs ordinari 14/2013, 
apel·lació C interposada pel senyor JGP contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
la qual el secretari judicial efectua la taxació de costes i es trasllada a les parts 
perquè en el termini de deu dies, amb les finalitats que preveu l’article 244 de la 
LEC. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Escrit d’al·legacions presentat al Deganat del Jutjat Contenciós Administratiu 
per part del procurador FJMA en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar 
contra les al·legacions prèvies per l’empresa SOREA amb el qual sol·licitava la 
inadmissió del recurs ordinari 10/2014-B. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Cèdula de notificació de la provisió de data 20 de març de 2014, amb relació 
al recurs 126/2014 1A, d’autorització d’entrada en domicili, mitjançant la qual es 
notifica que, per tal de poder decidir sobre l’autorització demanda cal requerir 
prèviament que l’Ajuntament de Canet de Mar aporti la notificació a l’empresa del 
Decret de l’Alcaldia núm. 286/2014, d’11 de març. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.- Diligència d’ordenació de la secretària del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 12 de Barcelona, de 19 de març de 2014, amb relació al procediment 
abreujat 342/2012, interposat pel senyor JGP contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per la qual es requereix novament a la representació processal de la part 
actora perquè en el termini de cinc dies acrediti l’estat en què es troba l’assumpte 
d’insostenibilitat que se segueix davant la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Diligència d’ordenació de la secretària del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 139/2012 Secció A, de 18 de març de 2014, amb relació al procediment 
abreujat 139/2012 A interposat pel senyor JGP contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per la qual es dóna per rebut l’ofici de la Comissió d’Assistència Jurídica de 
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Barcelona i s’ordena que se’n doni trasllat a les parts perquè puguin interposar 
recurs de reposició dins dels cinc dies següents a la notificació. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.6.- Diligència d’ordenació de la secretària del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 7 de Barcelona, de 31 de març de 2014, amb relació al recurs 182/2013B 
interposat per l’empresa SOREA, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual 
es notifica a la part actora la diligència d’ordenació del passat 11 de febrer de 
2014. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.7.- Manament de pagament al Jutjat del Penal número 1 d’Arenys de Mar, 
conforme s’ingressa la quantitat de 2.110,61 euros en concepte d’indemnització 
pels danys ocasionats al mobiliari públic per un accident de trànsit. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 2 d’abril de 2014, de l’Ajuntament per import 
de 34.230,98 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 4.400,20 € F/2014/6. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
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 la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 2 d’abril de 2014, per import de  
34.230,98 €, corresponent a la relació F/2014/11 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 2 d’abril de 2014, per import de 
4.400,20 €, corresponent a la relació F/2014/6 de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ SERVEI S DE 
TEMPORADA DE PLATJA 2014 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2011, va prendre, entre 
d’altres, els acords següents: 
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“SEGON.-  Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 1 al senyor 
JSM pel preu cert i global de 18.555.-€ per temporada, fent-li avinent que haurà de 
fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon 
ofert per les quatre temporades i que puja un total de 3.711.-€  en el termini de  10 
dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord tot advertint-lo queen 
cas que dins del termini atorgat no doni compliment a l’anterior requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 3 a l’empresa 
Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 12.021.-€, fent-li avinent que haurà 
de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon 
ofert per les quatre temporades i que puja un total de 2.404,20.-€ en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord tot advertint-lo queen 
cas que dins del termini atorgat no doni compliment a l’anterior requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
QUART.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 4 al senyor 
PFA pel preu cert i global de 10.010.-€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon ofert per les quatre 
temporades i que puja un total de 2.002.-€ en el termini de 10 dies hàbils a comptar 
des de la notificació del present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini 
atorgat no doni compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
CINQUÈ.-  Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 5 a l’empresa 
Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 9.009.-€, fent-li avinent que haurà 
de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon 
ofert per les quatre temporades i que puja un total de 1.801,80.-€  en el termini de 
10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord tot advertint-lo 
queen cas que dins del termini atorgat no doni compliment a l’anterior requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta.” 

 
Atès que en el punt 4.2 del Plec de Clàusules administratives particulars es 
disposa que els precedents cànons seran revisables després del seu primer any 
de vigència, i així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al 
consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a 31 de desembre. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2012, va prendre 
d’entre d’altres, els acords següents: 
 

“PRIMER.-  Augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 1 en 
445,32.-€, de la guingueta núm. 3 en 288,50.-€, de la guingueta núm. 4 en 240,24.-
€, de la guingueta núm. 5 en 216,21.-€, i de la zona d’hamaques i ombrel.les en 
3.84.-€, import equivalent a l’augment del 2,4% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual i aprovar la corresponent liquidació complementària per aquests 
imports. 
 
SEGON.-Fixar el preu de 19.000,32.-€ per a la guingueta núm. 1, de 12.309,50.-€ 
per a la guingueta núm. 3, de 10.250,24.-€ per a la guingueta núm. 4, de 9.225,21.-€ 
per a la guingueta núm. 5 i de 163,84.-€ per a la zona d’hamaques i ombrel.les, com 
a cànon anual per a l’explotació d’aquests serveis per a la temporada d’estiu 2012.” 
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Atès que la Junta de Govern Local de 14 de març de 2013, va prendre d’entre 
d’altres, els acords següents: 
 

“PRIMER.-  Augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 1 en  
551.-€, de la guingueta núm. 3 en 356,97.-€, de la guingueta núm. 4 en 297,25.-€, 
de la guingueta núm. 5 en 267,53.-€, i de la zona d’hamaques i ombrel.les en 4,75.-
€, import equivalent a l’augment del 2,9% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual i aprovar la corresponent liquidació complementària per aquests 
imports. 
 
SEGON.-Fixar el preu de 19.551,32.-€ per a la guingueta núm. 1, de 12.666,47.-€ 
per a la guingueta núm. 3, de 10.547,49.-€ per a la guingueta núm. 4, de 9.492,74.-€ 
per a la guingueta núm. 5 i de 163,84.-€ per a la zona d’hamaques i ombrel.les, com 
a cànon anual per a l’explotació d’aquests serveis per a la temporada d’estiu 2013.” 

 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
a 31 de desembre de 2013 és del 0,3%. 
 
Atès que d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació de la guingueta núm. 1 és de 58,65-€, de la guingueta núm. 3 és de 
37,99-€, de la guingueta núm. 4 és de 31,64-€, de la guingueta núm. 5 és de 
28,47-€, i de la zona d’hamaques i ombrel·les és de 0,49-€, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 1 en 
58,65-€, de la guingueta núm. 3 en 37,99.-€, de la guingueta núm. 4 en 31,64-€, 
de la guingueta núm. 5 en 28,47-€, i de la zona d’hamaques i ombrel.les en 0,49-
€, import equivalent a l’augment del 0,3% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual i aprovar la corresponent liquidació complementària per 
aquests imports. 
 
SEGON.-Fixar el preu de 19.609,97.-€ per a la guingueta núm. 1, de 12.704,46-€ 
per a la guingueta núm. 3, de 10.579,13-€ per a la guingueta núm. 4, de 9.521,21-
€ per a la guingueta núm. 5 i de 164,33-€ per a la zona d’hamaques i ombrel·les, 
com a cànon anual per a l’explotació d’aquests serveis per a la temporada d’estiu 
2014. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords als concessionaris d’aquests serveis i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ANYS 2014 – 2017 
 
Atès que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del 
que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus 
danys a persones, béns i espais naturals d’aquest territori. 

 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar té atribuïdes les competències sobre 
prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord 
amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
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bases de règim local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 
l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol. 

 
Atès que l’execució dels plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 
tècnics i administratius complexos i llargs, que pel seu volum i especialització fan 
necessari un suport extern, que complementi la tasca que pot fer l’Ajuntament. 
 
Atès que les agrupacions de defensa forestal, contemplades a la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense 
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu 
principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que 
aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund 
coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat. 

 
Atès que la Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i 
de representació de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que té com a 
objectiu principal donar suport i complementar les activitats de prevenció i de lluita 
contra els incendis forestals de les ADF que estan federades.  
 
Atès que la Federació d’ADF del Maresme disposa del suport tècnic d’un enginyer 
de la Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la 
comarca en matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les 
activitats relacionades amb la contractació, el seguiment i l’execució de les obres 
dels plans municipals de prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es 
preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals desenvolupa, des de l’any 1987, una 
línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, suport 
que es concreta en la redacció i la revisió de plans territorials i en l’aportació 
econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de 
Barcelona.  
 
Atès que els plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten entre 
altres en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis forestals. 
 
Atès que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen 
cada 4 anys, on s’especifica l’aportació econòmica anual que concreta la execució 
d’aquest pla, essent la Diputació, com a entitat supramunicipal, la que coordina i 
enllaça territorialment els esmentats plans i aporta entre el 80% i el 95% de la 
despesa d’execució.   
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Atès que els plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament 
amb  d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  
 
Atès que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels PPI 
esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es 
regeix pel present conveni.  
 
Atès que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès 
comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És 
per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que 
permeti aconseguir resultats positius. 
 
Atès que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i que és el document bàsic 
que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i la 
conservació de les infraestructures i els elements del territori, necessaris per 
reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals, a més 
de determinar les accions que s’han de dur a terme per fer operatives les xarxes 
viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i 
n’estableix un calendari d’execució. 
 
Atès que les previsions i les mesures contingudes en el PPI es duen a terme 
mitjançant un programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de 
quatre anys. 
 
Atès que aquest programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació 
amb la localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i 
privades financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del PPI 
amb una aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació de Barcelona, i 
la resta a càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i privades si 
s’escau, amb una  aportació entre el 5% i el 20%. 
 
Atès que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es 
destinen a la finalitat que l’ADF contracti l’execució de les obres bé sigui 
directament o a través de la Federació de les ADF del Maresme. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de Medi Ambient, que es transcriu a 
continuació: 
 

El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, 
amb relació a la proposta de conveni per a la gestió i l’execució del PPI per als anys 
2014, 2015, 2016 i 2017, emeto el següent  
 
INFORME 
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Primer.-  Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat el Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis (d’ara endavant PPI) pel període 2013-2017. 
 
Segon.-  Atès que la Diputació de Barcelona aporta mitjançant ajuts un 85% del cost 
d’execució del PPI i l’Ajuntament de Canet de Mar el 15% restant. 
 
Tercer.-  Atès que la Diputació de Barcelona ha vingut concedint en els últims anys 
els ajuts de forma anual i que en aquest nou període 2014-2017 proposa establir un 
conveni de col·laboració anomenat: 
 
Conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de 
_________, l’Agrupació de Defensa Forestal _____________, la Federació d’ADF 
de ............... i la Diputació de Barcelona, per a la gestió i l’execució del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
Quart.-  Atès que s’ha valorat correctament el redactat del Conveni proposat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Atesa la importància de realitzar les actuacions previstes en PPI, sobretot 
per facilitar les tasques d’extinció en cas d’incendi forestal, consistent en arreglar els 
camins anomenats d’extinció d’incendi, els quals permetran desenvolupar una línia 
d’actuació als bombers. Atès que és molt important executar actuacions de 
prevenció d’incendis forestals en el marc d’un pla que les organitzi, essent el PPI el 
pla marc de prevenció d’incendis forestals a nivell municipal a la província de 
Barcelona. 
 
Conclusió 
Proposo que s’aprovi la formalització per part de l’Ajuntament de Canet de Mar amb 
la Diputació de Barcelona, l’ADF Vallalta i la Federació d’ADF del Maresme, del 
Conveni proposat per la Diputació de Barcelona per a la gestió i l’execució del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per als anys 2014, 2015, 2016 i 
2017. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 11 de març de 2014. 

 
Vist i trobat conforme el text del conveni que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A F ORMALITZAR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR,  L’AGRUPACIÓ  DE DEFE NSA 
FORESTAL VALLALTA, LA FEDERACIO D’ADF DEL MARESME I  LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCI Ó DEL PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIO D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals 
i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit per la 
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 
 

9 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat pel senyor alcalde, Jesús Marín i 
Hernàndez. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA, representada pel president, 
el Sr. _____________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF de ____________, representada pel president, el Sr. 
_____________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
II. A.- De caràcter general 
 

1. Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal 
del que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar 
greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 

 
2. Que l'Ajuntament de Canet de Mar (en endavant Ajuntament) té atribuïdes 

les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria 
de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'art. 66.3, 
lletres c), d) i f) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol. 

3. Que l’execució dels plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 
tècnics i administratius complexos i llargs, que pel seu volum i 
especialització fan necessari un suport extern, que complementi la tasca que 
pot fer l’Ajuntament. 

 
4. Que les agrupacions de defensa forestal (en endavant ADF), contemplades 

a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, són entitats privades 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el 
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i 
lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el 
qual desenvolupen la seva activitat. 

 
5. Que la Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb 

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu i de representació de les ADF de la comarca, sense 
ànim de lucre, i que té com a objectiu principal donar suport i complementar 
les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis forestals de les ADF 
que estan federades.  

 
6. Que la Federació d’ADF del Maresme disposa del suport tècnic d’un 

enginyer de la Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els 
municipis de la comarca en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
especialment per les activitats relacionades amb la contractació, el 
seguiment i l’execució de les obres dels plans municipals de prevenció 
d’incendis forestals. 

7. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i 
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com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

 
8. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) 
desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals.  

 
9. Que el suport de la Diputació es concreta en la redacció i la revisió de plans 

territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
10. Que els plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten 

entre altres en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en 
endavant PPI). 

 
11. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen 

cada 4 anys, on s’especifica l’aportació econòmica anual que concreta la 
execució d’aquest pla, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a 
entitat supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment els esmentats 
plans i aporta entre el 80% i el 95% de la despesa d’execució.   

 
12. Que els plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 

l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions 
vinculades a la prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. 
Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i 
també econòmic juntament amb  d’altres organismes públics i privats per a 
la seva execució.  

 
13. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels PPI 

esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que 
es regeix pel present conveni.  

 
14. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès 

comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i 
eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència 
d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de 
col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 

 
15. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals 

segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. El PPI és el 
document bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per 
a la millora i la conservació de les infraestructures i els elements del territori, 
necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels 
incendis forestals, a més de determinar les accions que s’han de dur a terme 
per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la 
vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari 
d’execució. 

 
16. Que les previsions i les mesures contingudes en el PPI es duen a terme 

mitjançant un programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que 
és de quatre anys. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el 
concepte de l’actuació amb la localització, l’amidament, el cost unitari i el 
cost total d’inversió. 
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17. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i 
privades financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del 
PPI amb una aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació de 
Barcelona, i la resta a càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques 
i privades si s’escau, amb una  aportació entre el 5% i el 20%. 

 
18. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es 

destinen a la finalitat que l’ADF contracti l’execució de les obres be sigui 
directament o a traves de la Federació de les ADF del Maresme. 

 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia xxxxx. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants 
són plenament coincidents amb els objectius, la missió i el projecte de l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que hi ha un 
interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels plans 
del programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, es reconeixen plena capacitat per a aquest 
acte i formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’ADF Vallalta, la Federació de les ADF del 
Maresme i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per 
a l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
Els PPI es portarà a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan escaigui. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els 
programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex 1 al present 
conveni i per a la resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista 
al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició i la proposta de les actuacions del 
programa anual. L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar, 
haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 
 
Segon. - Compromisos de l’Ajuntament  
 
• Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions 

i les millores que siguin necessàries. 
 
• Participar en la elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar 

i les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
 
• Aprovar el Pla en la Junta de Govern Local o en el Ple de l’Ajuntament. 

 
• Participar en la gestió i la direcció del Pla i concretament en la realització i el 

seguiment de les obres juntament amb representants de l’ADF, la Federació 
de les ADF del Maresme i de la Diputació de Barcelona. 
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• Fer anualment l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del 
Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre 
d’habitants en el municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i 
que es representa en la següent taula:  

 
Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge a finançar 
des de l’ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 

Major de 20.000 20 % 
 
• Transferir anualment a l’entitat que contractarà les obres, en un termini màxim 

de 60 dies des de la data la certificació, tenint en compte al que disposa la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, un cop rebuda la comunicació a la 
que es refereix el pacte anterior, l’import corresponent de l’annex aprovat i 
adjunt al present conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons 
les previsions del pacte setè del conveni. 

 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i 

activitats que es convoquin. 
 
• Facilitar la obtenció dels permisos necessaris per la execució de les obres 

finançades  
 
Tercer. - Compromisos de l’ADF i de la Federació de les ADF  del Maresme  
 
• Comunicar a la Diputació i a l’Ajuntament quina de les dues entitats es farà 

càrrec de la gestió econòmica de l’execució de les obres del PPI per tal que li 
siguin transferits els recursos financers. 

 
• Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions 

i les millores que siguin necessàries. 
 
• Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i 

les aportacions de despesa de la Diputació i de l’Ajuntament. 
 
• Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de les 

obres als propietaris dels terrenys i finques forestals. 
 
• Contractar anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons es 

determinin per la Comissió de Seguiment d’aquest Pla i les peticions 
efectuades seguint el programa que estableix. 

 
• Fer el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les obres una 

vegada aprovada pel tècnic de la Diputació la certificació d’aquestes obres. 
 
• Participar en la gestió i la direcció del Pla i concretament en la realització i el 

seguiment de les obres, amb representants de l’Ajuntament.   
 
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i les 

activitats que es convoquin. 
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Quart. - Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
• Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir les obres a executar i certificar les 

obres finalitzades, amb representants de l’ajuntament, de l’ADF i de la 
Federació de les ADF del Maresme. 

 
• Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta, un cop aplicats els 

criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció 
del nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de 
percentatges: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Transferir anualment a l’entitat que contractarà les obres, en un termini màxim 

de 60 dies des de la data la certificació, tenint en compte al que disposa la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, un cop rebuda la comunicació a 
què es refereix el pacte anterior, l’import corresponent de l’annex aprovat i 
adjunt al present conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons 
les previsions del pacte setè del conveni. 

 
• Convocar si procedeix, i prestar assistència a la Comissió de Seguiment del 

conveni assumint les funcions de secretaria.  
 
• Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici 

pròxim, si escau, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe 
anual de desenvolupament i execució del Pla.  

 
• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per 

treballs de prevenció d’incendis per a l’ADF i  la Federació de les ADF del 
Maresme, incloent personal i obres contractades.  

 
Cinquè. - Comissió de Seguiment. Objecte, composició i func ionament 
 
La Comissió de Seguiment del conveni és l’òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus 
programes anuals i la proposta de modificacions del mateix conveni.  
 
 Objecte : la Comissió te per objecte: 

• Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels PPI en el municipi 
• Acordar les obres a executar en els respectius programes anuals del PPI 
• Fer el seguiment de l’execució del PPI 

Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge de la inversió 
aportat per la Diputació de 
Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 

Major de 20.000 80 % 
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• Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el 
resultat final dels programes anuals per fer propostes en les posteriors 
revisions del PPI 

• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació  
 
Composició : la Comissió estarà integrada pels membres següents: 
- Un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar 
- Un representant de l’ADF Vallalta 
- Un representant de la Federació de les ADF del Maresme 
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals de la Diputació de Barcelona que actuarà de secretari de la 
Comissió 

 
Funcionament : la Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus 
membres, les seves pròpies normes internes de funcionament que no en podran 
alterar ni l’objecte ni la composició. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels 
membres per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de 
noves, s’adoptaran les següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 
• Conèixer l’estat d’execució del PPI 
• Determinar, si escau, les obres a executar del PPI durant l’any en curs 
• Proposar millores per a l’exercici pressupostari de l’any següent 
• Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI 

 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de 
la Diputació de Barcelona, que actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà 
l’acta de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que 
s’acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes 
a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb 
l’assistència de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser 
necessàriament el secretari. 
 
Sisè. - Desenvolupament del Conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els paràmetres 
següents:  
 
• Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a 

executar durant l’any en curs, seguint les pautes següents: 
 

1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa 
econòmic anual del PPI, amb els criteris següents: 

 
- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús 

en condicions de seguretat de la infraestructura. 
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 
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- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les 
infraestructures del PPI. 

 
2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior 

a un 20% del cost indicat en el programa del PPI, la Comissió ho 
justificarà mitjançant valoració i pressupost de les actuacions sobre el 
terreny. 
 

3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment 
s’inclouran senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 
 

4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de 
la inversió de les obres seleccionades, serà calculat i aportat pel 
secretari de la Comissió, a partir de: 

 
- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona 

per a l’any en curs.  
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el 

percentatge aportat pels ajuntaments. 
- La superfície forestal del municipi. 
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos 

que sigui superior a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor 
de reducció d’un 10% o un 20%, respectivament, a l’import de 
referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà 
proporcionalment a la superfície forestal, entre la resta de 
municipis de la província que tinguin una pluviometria inferior 
a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

 
5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i 

valorades per la Comissió figurarà en l’acta de la sessió.   
 
• Les obres a executar es faran segons les determinacions del PPI descrites en 

les Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al 
dossier del PPI, aprovat per l’Ajuntament.  

 
• El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex adjunt al present 

conveni i estarà signat pels membres de la Comissió assistents a la sessió. 
En aquest Annex l s’especificarà tant l’import de les inversions com la part 
aportada per la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament respectiu. Per a la 
resta d’anualitats, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el 
pacte primer del present conveni. 

 
• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres 

executades, o en el cas que una o diferents actuacions acordades no es 
puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes 
meteorològiques, imprevistos o raons de força major, que obliguin a fer un 
canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer cas, es podrà plantejar una 
sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió. 

 
Setè.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:  
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Aportació de la Diputació de Barcelona: XXXXXXXX 
Aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar:  643,25 euros 
 
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament assignaran 
anualment, quan escaigui i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els 
recursos econòmics necessaris per a la realització de les actuacions acordades 
per la Comissió, dins de les partides dels seus pressupostos generals ordinaris. 
 
Vuitè. - Finançament i pagament 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de xxxxxx €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/****, de l’any 2014. Per a la 
resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i 
segons les actuacions establertes en el programa anual, proposat per la Comissió 
de seguiment.  
 
La justificació de les obres detallades en el programa econòmic es farà mitjançant 
una relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les 
activitats dutes a terme, previ informe favorable del tècnic de la Diputació amb la 
conformitat de l’alcalde/ssa i del president/a de l’ADF, i del president de la 
Federació d’ADF que verifiqui que s’han complert els objectius de col·laboració 
previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 
 
Amb relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui 
recuperable per part de l’ADF. 
 
Un cop la justificació estigui informada favorablement, es procedirà al pagament, 
per part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat efectuada, 
segons les quanties estipulades en el programa anual i els imports efectivament 
justificats. 
 
El termini de justificació de les obres serà, de com a màxim, fins el 28 de 
novembre de 2014. 
 
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la 
mateixa que l’establerta per a l’any 2014.  
 
L’Ajuntament aportarà a l’entitat que contracti les obres la part que li correspon en 
concepte de prevenció d’incendis forestals i concretament per a la execució de les 
obres del PPI de l’any en curs.  
 
Novè.-  Vigència del Conveni 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 
de desembre de l’any 2017. 
 
Cada any, la Comissió de Seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels 
respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual 
de les actuacions previstes durant l'any en curs, quan procedeixi. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
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Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i, en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per 
RD 1720/2007, de 21 de desembre i el Reglament de mesures de seguretat dels 
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 
994/1999 d’11 de juny. 
 
Onzè.- Modificació del conveni  
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
amb relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut fer-se amb anterioritat a 
aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada 
per totes les parts signants, que degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Dotzè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 
� La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
� La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
� L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 

de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i els 
perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, 
per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

� La decisió unilateral de qualsevol de les quatre parts, amb un mínim de 2 
mesos d’avís previ a l’altra part. 

� L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
� La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
� Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Tretzè. - Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), 
així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè. - Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen per triplicat el present conveni, en 
el lloc i la data esmentades. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal la Vallalta, la 
Federació d’ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, per a la gestió i 
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
SEGON.- Nomenar el tècnic municipal de Medi Ambient, com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a la Comissió de Seguiment d’aquest Conveni. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 643,25 euros per a l’any 2014 prevista a la 
partida 22 17200 48901 d’acord amb l’RC 2111. 
 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’existència de consignació 
pressupostària per als exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les parts interessades. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIFEREN TS 
CENTRES RESIDENCIALS PER A PRÀCTIQUES PROFESSIONALS  PER A 
L’ACCIÓ FORMATIVA D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PE RSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 
 
6.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT R OC DE 
CANET, SL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL  que es transcriu a 
continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I I 
LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET,S.L. 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, la senyora RGLL  Director de la Residència Sant Roc de Canet, S.L. i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,23  de 
Canet de Mar i número de xxxxxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals núm. Acció formativa 13/FOAP/210/0090960/0 05 de la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 
80 hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 8 i el 29 
de maig de 2014. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet de Mar, S.L. té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
dels alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Sant Roc de Canet de Mar, S.L. amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del 
mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institu cions socials, núm. acció 
formativa 13/FOAP/210/0090960/005   oferint el seguiment i la valoració dels i  les 
alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 

Sant Roc de Canet, S.L., tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a 
les normes de comportament i convivència amb les persones residents. 

 



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 
 

20

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els seguiments i controls que 
consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Sant Roc de Canet de Mar, S.L. es farà responsable dels fulls 

de control d’assistència dels i les alumnes i de la valoració de les pràctiques 
fins al seu lliurament  a la tutora del curs de formació ocupacional, al  final de la 
realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Sant Roc de Canet de Mar, S.L. avisarà amb suficient antelació 

a la tutora del curs, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la 
realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Sant Roc de Canet de Mar, S.L. es fa responsable de complir 

les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empreses segons la Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases per la concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res 
desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 
2013 (FOAP 2013) i signat pel representant de l’Administració, el representant 
legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig de 
2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMA R DE 
CANET, SL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
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Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de 
les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I I 
LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET,S.L. 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, la senyora RGLL  Director de la Residència Miramar de Canet,S.L. i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,29  de 
Canet de Mar i número de xxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals núm. acció formativa 13/FOAP/210/00909060/ 005 de la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadors/ores en situació d’atur, té una 
durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre 
el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet de Mar, S.L. té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
dels alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 

  



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 
 

22

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Miramar de Canet de Mar, S.L. amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del 
mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institu cions socials, núm. acció 
formativa 13/FOAP/210/0090960/005  oferint el seguiment i la valoració dels i  les 
alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 

Miramar de Canet, S.L., tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a 
les normes de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Miramar de Canet de Mar, S.L. es farà responsable dels fulls de 

control d’assistència dels i les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al 
seu lliurament  a la tutora del curs de formació ocupacional, al  final de la 
realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Miramar de Canet de Mar, S.L. avisarà amb suficient antelació a 

la tutora del curs, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la 
realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Miramar de Canet de Mar, S.L. es fa responsable de complir les 

condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empreses segons la Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases per la concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res 
desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 
2013 (FOAP 2013) i signat pel representant de l’Administració, el representant 
legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                    
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
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PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Miramar de Canet, SL per a la realització 80 hores de formació 
pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig de 2014, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I HIRUNDO RÚSTICA, SL - CDM 
RESIDENCIAL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que i Hirundo Rústica, SL – CDM Residencial té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i Hirundo rústica, SL – CDM Residencial que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I 
HIRUNDO RÚSTICA,S.L. -  CDM  RESIDÈNCIAL 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, el senyor  PRM administrador de CDM Residencial, raó social Hirundo 
Rústica,SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda Pau 
Casals,4  5è 1a  de Barcelona  i número de NIF xxxxxx.  
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
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laborals, núm. acció formativa 13/FOAP/210/0090960/ 005 de la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 
80 hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 8 i el 29  
de maig de 2014. 
 
II.- Que CDM Residencial té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels alumnes durant les 
pràctiques  i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el 
bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de CDM Residencial amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en 
la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 de les pràctiques 
professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a persones 
dependents en institucions socials, núm. acció form ativa 
13/FOAP/210/0090960/005 oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i 
l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per CDM 

Residencial, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes 
de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. CDM Residencial es farà responsable dels fulls de control d’assistència dels i 

les  alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament  a la tutora 
del curs de formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. CDM Residencial avisarà amb suficient antelació a la tutora del curs, de 

qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat.   

 
6. CDM Residencial es fa responsable de complir les condicions establertes en el 

Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses segons la 
Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
per la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013 (FOAP 2013) i 
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signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i 
el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                     
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i Hirundo Rústica, SL - CDM Residencial per a la realització 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig de 
2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA 
GUILLEM MAS DE CANET DE MAR 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que la Fundació Privada Residència Guillem Mas té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Fundació Privada Residència Guillem Mas que es transcriu a 
continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I 
LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA GUILLEM MAS  
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, la senyora PdFN Directora de la Fundació Privada Residència Guillem 
Mas (en endavant Residència) i actuant en representació d’aquest, amb domicili al 
carrer Vall, 69 de Canet de Mar i número xxxxxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals, núm. Acció formativa 13/FOAP/210/0090960/ 005 de la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadors/ores en situació d’atur, té una 
durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre 
el 8 i el 29  de maig de 2014. 
 
II.- Que la Residència té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels alumnes durant les 
pràctiques  i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el 
bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 de les pràctiques 
professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a persones 
dependents en institucions socials, núm. Acció form ativa 
13/FOAP/210/0090960/005 oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i 
l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 

2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència, 
tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
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3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 
consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència es farà responsable dels fulls de control d’assistència dels i les 

alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament  a la tutora del 
curs de formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. La Residència avisarà amb suficient antelació a la tutora del curs, de qualsevol 

imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb 
normalitat.   

 
6. La Residència es fa responsable de complir les condicions establertes en el 

Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses segons la 
Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
per la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013 (FOAP 2013) i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i 
el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Privada Residència Guillem Mas per a la realització de 80 hores 
de formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig 
de 2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
GARROFERS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
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Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que la Fundació Privada Els Garrofers té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Fundació Privada Els Garrofers que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I 
LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS GARROFERS  
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, la senyora APM Directora del Campus de la Fundació Privada Els 
Garrofers i actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer Josep Baró, 32 
de Canet de Mar i número xxxxxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
labora, núm. acció formativa 13/FOAP/210/0090960/00 5 de  la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 
80 hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 8 i el 29  
de maig de 2014. 
 
II.- Que la Fundació Privada Els Garrofers té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
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PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Fundació Privada Els Garrofers  amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 
de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a 
persones dependents en institucions socials,  núm. acció formativa 
13/FOAP/210/0090960/005  oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i 
l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Fundació 

Els Garrofers, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes 
de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Fundació Privada Els Garrofers es farà responsable dels fulls de control 

d’assistència dels i les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu 
lliurament  a la tutora del curs de formació ocupacional, al  final de la realització 
de les pràctiques professionals. 

 
5. La Fundació Privada Els Garrofers  avisarà amb suficient antelació a la tutora 

del curs, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització 
de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Fundació Privada Els Garrofers es fa responsable de complir les condicions 

establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses 
segons la Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió de subvencions per a la realització d’accions de 
formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades 
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013 (FOAP 2013) i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i 
el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
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PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Privada Els Garrofers per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig de 
2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT D’ARENY S DE MAR – 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència Geriàtrica Municipal té 
interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint 
el seguiment i la valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament del 
mòdul de les pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència Geriàtrica Municipal 
que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I 
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR – RESIDÈNCIA GERIÀTRIC A MUNICIPAL 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, el senyor Estanislau Fors Garcia  alcalde/president de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar/Residència Geriàtrica Municipal i actuant en representació 
d’aquest, amb domicili a la Riera Bisbe Pol, 8 d’Arenys de Mar i número de NIF 
P0800600I.  
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
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específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals, núm. acció formativa 13/FOAP/210/0090960/ 005 de  la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadors en situació d’atur, té una durada de 
80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran entre el 8 i el 29 de 
maig de 2014. 
 
II.- Que la Residència Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar, té interès a col·laborar 
en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la 
realització del mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
núm. acció formativa 13/FOAP/210/0090960/005  oferint el seguiment i la valoració 
dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb 
la tipologia del curs.   
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 

Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al 
centre com a les normes de comportament i convivència amb les persones 
residents.  

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els seguiments i els controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar es farà responsable dels 

fulls de control d’assistència dels i les alumnes i de la valoració de les 
pràctiques fins al seu lliurament a la tutora del curs de formació ocupacional, al 
final de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar avisarà amb suficient 

antelació a la tutora del curs, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que 
impedeixi la realització de les pràctiques amb normalitat.   

 
6. La Residència Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar es fa responsable de 

complir les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a 
pràctiques en empreses segons la Convocatòria EMO/248/2013, de 14 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases per la concessió de subvencions per 
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a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a 
treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a l’any 2013 (FOAP 2013) i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència Geriàtrica Municipal per a la 
realització de 80 hores de formació pràctica en institucions socials que es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA I CENT RE DE DIA 
SANT MARTÍ – FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, específicament 
el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no laborals cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i té 
una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 8 i el 29 de maig de 2014. 
 
Atès que la Residència i Centre de Dia Sant Martí té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Residència i Centre de Dia Sant Martí que es transcriu a 
continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE MAR I 
LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT MARTÍ – FUNDACIÓ  PRIVADA VELLA 
TERRA 
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2014 
 
D'una part, la senyora NGS directora de la Residència i Centre de dia Sant Martí – 
Fundació Privada Vella Terra i actuant en representació d’aquesta, amb domicili 
Rambla Francesc Macià, 1, d’Arenys de Munt i número xxxxxxx.  
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. P-
0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals, núm. acció formativa 13/FOAP/210/0090960/ 005 de  la convocatòria 
FOAP 2013 cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 
80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran entre el 8 i el 29  de 
maig de 2014. 
 
II.- Que la Residència i Centre de dia Sant Martí, té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència i Centre de dia Sant Martí amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul 
MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institu cions socials, núm. acció 
formativa 13/FOAP/210/0090960/005  oferint el seguiment i la valoració dels i  les 
alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia 
del curs.   
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció formativa  

tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència i 

Centre de dia Sant Martí, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a 
les normes de comportament i convivència amb les persones residents.  
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3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 
consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència i Centre de dia Sant Martí es farà responsable dels fulls de 

control d’assistència dels i les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al 
seu lliurament a la tutora del curs de formació ocupacional, al final de la 
realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència i Centre de dia Sant Martí avisarà amb suficient antelació a la 

tutora del curs, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la 
realització de les pràctiques amb normalitat.   

 
6. La Residència i Centre de dia Sant Martí es fa responsable de complir les 

condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empreses segons la Convocatòria EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases per la concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res 
desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 
2013 (FOAP 2013) i signat pel representant de l’Administració, el representant 
legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi 
que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Benestar Social i Família, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Centre de Dia Sant Martí per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 8 i el 29 de maig de 
2014, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL DIA 2 1 DE MARÇ DE 
2014 
 
Núm. Data Resum  

317 17/03/2014 Contractació Plans Ocupacionals - Conserge 

318 17/03/2014 Aprovació IRPF mes de febrer 

319 17/03/2014 Rectificació decret tarifes taxis 2014 

320 17/03/2014 d’autoritzar a l’associació de veïns del casc antic a fer un festival infantil 
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Núm. Data Resum  
a l’envelat el diumenge dia 30 de març 

321 17/03/2014 Canvi nom cementiri 

322 17/03/2014 Canvi nom cementiri 

323 17/03/2014 Canvi nom cementiri 

324 17/03/2014 Sol·licitud subvencions Diputació Esports 

325 17/03/2014 Canvi membres PSC a la Comissió d'Urbanisme 

326 18/03/2014 Incoació expedients trànsit 

327 18/03/2014 Imposició sanció persones físiques 

328 18/03/2014 Incoació sanció persones jurídiques 

329 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

330 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

331 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

332 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

333 18/03/2014 Tramesa al jutjat contenciós expedient riera Sant Domènec, xx (sanitat) 

334 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

335 18/03/2014 Canvi nom nínxol 

336 18/03/2014 Delegació assistència procediment 28/2014 

337 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

338 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

339 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

340 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

341 19/03/2014 Denegació caseta gelats cafè quiosc plaça Universitat 

342 19/03/2014 Desestimar recurs reposició JR 

343 19/03/2014 Desestimar recurs reposició DM 

344 19/03/2014 Liquidació taxa informe accident telefònica 

345 19/03/2014 Despeses setmanals 

346 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

347 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

348 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

349 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

350 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

351 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

352 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

353 19/03/2014 Canvi nom nínxol 

354 19/03/2014 Sol·licitud subvenció Educació Catàleg Diputació 

355 20/03/2014 Incoació expedient sancionador residus CF 

356 20/03/2014 Incoació expedient sancionador residus NS 

357 20/03/2014 Incoació expedient sancionador residus FT 

358 20/03/2014 Canvi nom de nínxol 

359 20/03/2014 Canvi nom de nínxol 

360 20/03/2014 Canvi nom de nínxol 

361 20/03/2014 Canvi nom de nínxol 
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Núm. Data Resum  
362 20/03/2014 Alat parada mercat municipal CS 

363 20/03/2014 Aprovació sol·licitud subvencions 

364 20/03/2014 Sol·licitud subvenció Diputació de Barcelona 

365 20/03/2014 Modificació pressupost mitjançant transferència de crèdit 

366 20/03/2014 Canvi nom nínxol 

367 20/03/2014 Canvi nom nínxol 

368 20/03/2014 Canvi nom nínxol 

369 20/03/2014 Canvi nom nínxol 

370 21/03/2014 Incoació expedient sancionador residus MJ 

371 21/03/2014 Incoació expedient sancionador residus MG 

372 21/03/2014 Incoació expedient sancionador residus CH 

373 21/03/2014 Registre d'entitats: Moixons Llepafils 

374 21/03/2014 Registre d'entitats: Ajuda els animals de Canet de Mar 

375 21/03/2014 Valoració documentació tècnica al Rodalera 

376 21/03/2014 Nomenament instructor i secretari expedient disciplinari 

377 21/03/2014 Imposició segona multa coercitiva C/ Sant Pau, x 

 
8.- 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 20.10 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 


