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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 27 D’ABRIL DE 2016
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: 9:13 hores
Hora que acaba: 10:46 hores
Lloc: Sala de Juntes
PRESIDEIX

Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández

HI ASSISTEIXEN
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental municipal. També hi assisteix Daniel
Martín Enrique, interventor municipal.

ORDRE DEL DIA

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 20.04.16
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Aprovació relació de despeses 27 d’abril de 2016
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals
5) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i
l’entitat Associació de venedors de la Plaça mercat per l’any 2016
6) Aprovació de les bases que han de regir la contractació de diverses tasques de
serveix que es consideren prioritaris, d’acord amb la subvenció atorgada per
la Diputació de Barcelona, per a Plans Locals d’Ocupació.
7) Aprovació de l’Addenda l’acord del desenvolupament econòmic i l’ocupació del
Maresme
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8) Donar compte de la relació de decrets del 29 de març a l’1 d’abril de 2016 (
núm. 219 al núm. 282)
9) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20.04.16
El primer tinent d’alcalde que presideix la Junta i segons allò que es disposa a

l’article 113.1.d) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol
deixar sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES
MUNICIPALS

-

Diligència d’Ordenació de 5 d’abril de 2016 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, secció cinquena,
en el RCA 428/2015 Fase BL, interposat per Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA contra el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la generalitat de Catalunya, per la que es té per
comparegut i part l’Ajuntament de Canet de Mar en qualitat de
codemandat i s’aixeca la suspensió del procediment tot instant la part
demandant perquè formalitzi la demanda dins del termini restant.

Se’n dóna compte
-

Diligència d’Ordenació de 5 d’abril de 2016 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, secció cinquena,
en el RCA 10/2016 Fase BL, interposat per Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA contra el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la generalitat de Catalunya, per la que es té per
comparegut i part l’Ajuntament de Canet de Mar en qualitat de
codemandat.

Se’n dóna compte

3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 27 D’ABRIL DE 2016
Vista la relació de despeses de data 27 d’abril de 2016, de l’Ajuntament per
import de 263.099,29 €, corresponent a la relació F/2016/25.
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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
2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de
desembre de 2015.

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 27 d’abril de 2016, de
l’Ajuntament per import de 263.099,29 €, corresponent a la relació
F/2016/25.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.

4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS
Vista la relació de despeses número BSGG/16/2016 de data 22 d’abril de 2016
per import de 322,82 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament.
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per
l’exercici de 2016.
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/16/2016, atorgant les
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts
socials puntuals:

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE

IMPORT

081

F.J.G.

llibres escolar /material escolar

19,00

082

MM.T.Q.

despeses habitatge - lloguers/hipoteca

275,00
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083

C.R.R.

despeses sanitàries/medicaments/odontologia 28,82

Import total relació BSGG/16/2016

322,82

SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització
plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori).

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA
MERCAT PER L’ANY 2016
L’entitat “Associació de Venedors de la Plaça Mercat” ha desenvolupat anualment
un pla de dinamització, que recull des de campanyes de promoció en dates
concretes assenyalades per l’activitat social del municipi fins a campanyes
periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues cap a altres poblacions i, alhora,
fidelitzin la clientela actual del mercat.
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es considera necessari recolzar la
realització d’activitats i campanyes de promoció i dinamització per part de
l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual
situació crisi d’aquest equipament.
Atès l’esforç de l’associació en, malgrat la situació d’impàs actual, continuar
proposant tot un seguit d’activitats dins del pla de dinamització de 2016 que
s’ajusten a les propostes plantejades des de Promoció Econòmica.
Atès que al pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2016 té assignació
nominativa, entre d’altres, una subvenció per import de 920,00,- € per a l’entitat
“Associació de Venedors de la Plaça Mercat”, amb càrrec a la partida 30-4312048900.
Atès que per ser beneficiari d’aquest recurs econòmic es requereix la
formalització d’un conveni entre l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat i
l’Ajuntament de Canet per regular la relació entre ambdues entitats i establir els
termes en que es regirà.
Vist tot l’exposat anteriorment i davant de la necessitat de enfortir i impulsar
l’activitat de l’actual de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat es proposa a
la Junta de Govern Local que aprovi la signatura de l’esmentat conveni el text del
qual es transcriu a continuació:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DE LA PLAÇA MERCAT PER L’ANY
2016
Canet de Mar, a ___ de

de 2015

ES REUNEIXEN
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI xxxxxxx en
la seva qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la
secretària de la corporació Núria Mompel Tusell, com a assessora legal
preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
I d’altra part la Sra. Coia Ortiz Roig, amb DNI xxxxxxxx, presidenta de l’entitat
Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el
present conveni.
EXPOSEN
Que l’entitat Associació de Venedors de la Plaça Mercat de Canet de Mar, NIF
xxxxxxxxxx amb seu a la Riera Buscarons xx de Canet de Mar, és una entitat
legalment constituïda del nostre municipi, reconeguda per la Generalitat de
Catalunya.
Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al foment
d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en l’àmbit
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal de
subvencions, de data 12 de maig de 2004 i la corresponent Llei 38/2003 general
de subvencions.
Que des de la constitució de l’entitat esmentada, i malgrat la situació d’impàs
actual, aquesta ha desenvolupat anualment un pla de dinamització, que recull des
de campanyes de promoció en dates concretes assenyalades per l’activitat social
del municipi fins a campanyes periòdiques, que contribueixin a evitar les fugues
cap a altres poblacions i, alhora, fidelitzin la clientela actual del mercat.
Que, per l’Ajuntament, és important recolzar la realització d’activitats i
campanyes de promoció i dinamització per part de l’Associació de Venedors de la
Plaça Mercat de Canet de Mar, davant l’actual situació crisi d’aquest equipament.
Per la qual cosa, ambdues parts acorden el present conveni de col·laboració de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte del conveni de col·laboració entre Associació de Venedors
de la Plaça Mercat i l’Ajuntament de Canet de Mar és contribuir a sufragar les
despeses originades l’any 2016 per les següents actuacions de promoció i
dinamització:
 Sorteig vals de compra.
 Actuacions d’animació i ambientació durant dates assenyalades
(Carnaval, Dia de pare, Dia de la mare).
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Participació jornades de l’associacionisme i la participació “ Porta el teu
art al mercat”.
Participació campanya internacional “Estima el teu mercat” per
potenciar producte de proximitat.
Sorteigs coques de revetlla: Sant Joan i Festa Major.
Repartiment de 500 rellotges de control horari per vehicles.



Sorteig i obsequis: productes de tardor i Campanya de Nadal.




SEGONA.- L’Associació de Venedors de la Plaça Mercat declara complir els
requisits següents necessaris per a l’obtenció de subvencions i autoritza a
l’Ajuntament de Canet de Mar a comprovar-ho i obtenir els certificats
corresponents:
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la
renda de les persones físiques o l’impost sobre societats.
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a
compte.
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau,
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost
sobre el valor afegit.
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els
articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
durant el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei
abans esmentada.
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu,
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades,
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa.
f) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.
TERCERA- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l’any 2016 al
finançament d’aquestes actuacions amb una subvenció per import de 920€, amb
càrrec a la partida 30-43120-48900.
QUARTA.- És obligació de l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat :
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels
actes.
- Facilitar la fiscalització de l’Ajuntament sobre el compliment dels fins.
- Comunicar l’obtenció d’ajuts de tercers per a la mateixa finalitat.
- Justificar documentalment la realització del fi públic.
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert.
Complir les obligacions que es deriven de l’Ordenança Municipal de
Subvencions.
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CINQUENA.- El termini de pagament i de justificació de la subvenció serà en la
forma següent:
Termini i
pagament:

forma

de

Bestreta del 50% durant l’any 2016 i l’altre
50% una vegada justificada la despesa.

Termini de justificació:

31 de gener de 2017

Forma de justificació

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a
terme,
d’acord
amb
els
termes
subvencionats, sempre fets dins del període
al que es circumscriu la subvenció.
b) Un exemplar original i autenticat de totes
les
edicions,
les
publicacions
i
la
documentació gràfica que hagués generat
la publicitat de l’acte.
c) Una relació classificada de les despeses i les
inversions de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data
d’emissió i, en el seu cas, de la data de
pagament.
d) Les factures corresponents a les despeses
derivades de l’activitat, ajustades al
pressupost presentat amb motiu de la
sol·licitud i datades dintre del període
corresponent al seu exercici. Les factures
que justifiquin l'import subvencionat hauran
de reunir els requisits següents:
- Seran originals.
- Aniran a nom del beneficiari de la
subvenció.
- Faran referència a despeses generades
per l’activitat objecte de subvenció.
- Reuniran els requisits legals respecte del
seu contingut que són els següents:
* Identificació clara del beneficiari (nom i
NIF).
* Identificació NIF del contractista.
* Número de factura.
* Lloc i data d’emissió de la factura.
* Descripció del subministrament o servei.
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas
que quedi repercutida dins el preu, que
consti "IVA inclòs".
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas
de serveis professionals.

- No obstant l’establer en l’apartat anterior,
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serà suficient la presentació de tiquets o
vals en els casos següents:
* Vendes al menor.
* Transport de persones.
* Serveis d’hostaleria i restauració.
* Subministrament
comestibles.

de

begudes

i

* Revelat de fotografies.

-

Els requisits que han de contenir els
tiquets i els vals són.
* Número.
* NIF de l’emissor.
* Tipus de gravamen o expressió "IVA
inclòs".
* Contraprestació total.

e) La liquidació econòmica de l’activitat.
f) Un certificat del president de l’entitat
subvencionada que acrediti la justificació de
l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a
la qual fou concedida.
g)Una relació detallada d’altres ingressos o
subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la
procedència.
SISENA.- La vigència del present conveni serà tot l’any 2016.
SETENA.– D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es pot al·legar com a precedent.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i
a un sol efecte, rubricat a tots els fulls, en el lloc i data que s’assenyalen a
l’encapçalament,
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni per articular la col·laboració de
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat per
millorar la gestió professional de la dinamització comercial de l’associació.
SEGON.- Aprovar la despesa de 920,00 euros amb càrrec a la partida 30-4312048900 del vigent pressupost de l’exercici 2016.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació de Venedors de la plaça Mercat i a
la Intervenció i la Tresoreria municipals.

6.- APROVACIÓ BASES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE
DIVERSES TASQUES DE SERVEIS QUE ES CONSIDEREN PRIORITARIS,
D’ACORD AMB LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ

La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data
10 de març de 2016, va aprovar el “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social”, en el seu règim de concertació i de la
concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Atès que la finalitat d’aquest Programa complementari és contribuir a la generació
d’ocupació al territori de la demarcació. A tal efecte, es garanteix la cobertura del
cost laboral íntegre dels contractes i nomenaments que es formalitzin en els
termes i condicions establertes en el seu règim regulador, atorgant a
l’Ajuntament de Canet de Mar, un subvenció per import de 111.708,65 €.
Atès que la Junta de Govern Local, de data 13 d’abril
l’acceptació de la subvenció
Vist l’informe d’Intervenció, de data 26 d’abril de 2016,
continuació:

de 2016, ha acordat

que es transcriu a

Informe d’Intervenció sobre la legalitat de la contractació de
personal en el marc d’una subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona.
Daniel Martín Enrique, Interventor municipal, en compliment, del que
disposa l’article 275.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per D. Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC),
emeten el següent:
INFORME
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la seva Junta de Govern
Local, en sessió del dia 10 de març de 2016, va aprovar el «Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social»,
del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona.
Dit acord així com les bases d’aquesta subvenció foren publicades en el
Butlletí Oficial de la Província, de data 21 de març de 2016.
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II.- A la vista de l’anterior convocatòria, la Diputació de Barcelona ha
atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar, de forma directa, una subvenció
d’import 111.708,65 €.
Concretament, i segons l’article 9.6 de les Bases d’aquesta convocatòria:
“Els nous contractes o nomenaments que es formalitzin observaran les
determinacions previstes a l’article 11. A més respectaran les previsions
que, en matèria de personal, prevegin la normativa general pressupostària
de l’any en curs, així com també les disposicions en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
L’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva part
expositiva, fa constar:
Amb el present “Programa complementari de foment de l’ocupació i de
suport a la integració social” té per finalitat fomentar, de forma integral,
l’ocupació local al conjunt de la demarcació atenent, també, de forma
específica, les necessitats dels col·lectius de risc d’exclusió social. Per tant,
es renova el compromís de la Diputació de Barcelona de continuar prestant
suport als governs locals en la generació de nova ocupació...
Concretament, el present programa complementari preveu afavorir la
contractació i/o nomenament de persones aturades, considerant com a tals
aquelles que no estiguin desenvolupant una activitat laboral que assumeixin
els destinataris per a la contractació o nomenament de persones, de
manera que no es generin costos ni despeses addicionals. Amb tot, cal estar
a les previsions que, en matèria de gestió de la provisió de personal,
efectua la Llei 48/2015, de 28 d’octubre de pressupostos generals de l’Estat
per al 2016 i molt especialment, al contingut de l’article 21, referit a la
reposició d’efectius i a la contractació o nomenament de personal nou, així
com també a les disposicions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. (El subratllat és meu).
III.- La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 13 d’abril de 2016, fou acceptada la citada subvenció.
A partir d’aquest moment és d’interès de la Corporació poder aplicar
aquesta subvenció econòmica a la contractació de treballadors temporals,
que es trobin en situació de desocupació.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
La finalitat d’aquest informe és determinar la legalitat i el procediment a
seguir per a la contractació de treballadors en situació de desocupació amb
càrrec a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració
social”.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
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Constitució Espanyola de 1978 (CE)



Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat i
sostenibilitat
pressupostària, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre
(LOESP)



Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, art. 3.2 (EBEP).



Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL),
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL).



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).



Llei 48/2015, de 28 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2016 (LPGE)
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Les restriccions legals existents per a la contractació de
personal per part de les Entitats Locals (increment de la massa
salarial).
Tal i com ha succeït en anteriors exercicis, la LPGE pel 2016 reflecteix les
restriccions relatives a despeses de personal en el sector públic arran del
mandat constitucional d'estabilitat pressupostària i de l'actual situació
econòmica. A aquests efectes, estableix, amb caràcter general, les
retribucions de personal per al 2016, no podran experimentar un increment
global superior a l’u per cent respecte a les retribucions vigents a 31 de
desembre de 2015.
Concretament, l’article 19.2 de la Llei 48/2015, de 28 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2016, estableix el següent:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
Així mateix, estableix la LPGE, que la massa salarial definida com a les
retribucions de personal (salarials i extrasalarials), i les despeses d’acció
social meritats, no poden superar en més d’un 1% les meritades l’any 2015.
En aquesta línia trobem l’article 19.4 de la mateixa Llei de Pressupostos que
estableix que:
“Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está
integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y

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

S/sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

los gastos de acción social devengados pordicho personal en 2015, en
términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.”
En aquest sentit, les contractacions que es pretenen dur a terme podrien
implicar l’incompliment d’aquests preceptes, tot i que les mateixes es trobin
finançades íntegrament per la subvenció esmentada.
Segon.- Les restriccions legals existents per a la contractació de
personal per part de les Entitats Locals (sectors prioritaris).
En la línia expressada anteriorment, la LPGE, també estableix que al llarg de
2016 no es podrà incorporar, en el sector públic, nou personal, amb només
algunes excepcions a certs sectors considerats prioritaris.
D’aquesta forma l’article 20 de la LPGE 2016 imposa la prohibició taxativa i
expressa d’incorporar nou personal, amb excepció del comprès dins la taxa
de reposició d’efectius assenyalada en els sectors i administracions que
relaciona, i el que pugui resultar den la convocatòria d’ofertes públiques
d’ocupació antigues.
Així, preveu l’article 21.2 de la Llei de Pressupostos el següent:
“Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.”
Pel que aquí ens interessa, cal dir que la LPGE pel 2016 manté les
restriccions a la contractació de personal laboral temporal, atribuint a
aquesta un caràcter rigorosament excepcional i vinculant-ho a necessitats
urgents i inajornables.
En aquest sentit, el Ple Municipal, en sessió del dia 24 de setembre de 2015,
va aprovar la declaració de serveis prioritaris en el municipi de Canet de
Mar.
Per aquesta raó i tenint en compte que les normes reguladores de la
subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona condicionen la
seva execució a l’estricte compliment d’aquesta normativa, es considera
imprescindible que la contractació del personal temporal, en el marc
d’aquesta subvenció, es refereixi a tasques excepcionals vinculades a
necessitats urgents i inajornables, per tant, les possibles contractacions no
haurien de destinar-se a tasques de tipus estructurals, i haurien d’estar
relacionades amb sectors prioritaris o que afectin al funcionament de serveis
públics essencials, amb la qual cosa, caldria justificar el compliment
d’aquest extrem amb caràcter previ a la contractació.
Examinat l’expedient, entén el sotasignant que aquest no justifica amb
claredat el perquè es tracta de tasques excepcionals vinculades a
necessitats urgents i inajornables.
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CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri del funcionari signant, això es el que
s’ha d’informar amb les objeccions indicades, a la proposta d’acord que es
preveu aprovar per Junta de Govern de data 27 d’abril de 2016, en relació a
les contractacions de personal laboral temporal en el marc de la subvenció
de la Diputació de Barcelona “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social.

Vistes i trobades conforme les bases per cobrir aquests llocs de treball i tenint en
compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals, De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de
Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:

PRIMER: Considerar servei prioritari, de conformitat amb allò previst a l’art
21.Dos de la Llei 48/2015, de 28 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’exercici 2016, els serveis següents:
a) Turisme
b) Cultura
c) Benestar Social
SEGON: Aprovar les bases, en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de
Canet de Mar, d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social”, en el seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES TASQUES DE SERVEIS
QUE ES CONSIDEREN PRIORITARIS, EN EL MARC
DELS PLANS
OCUPACIONALS DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, D’ACORD AMB LA
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
-

OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular el procés de selecció de diversos
treballadors/res, de diferents especialitats per a la realització de diversos
projectes en diferents àmbits de l'Ajuntament, d'acord amb la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona, a través del “Programa complementari de foment
de l‘ocupació local”, en règim de concertació, a través de la línia de suport a
l’ocupació local.

-

SERVEIS A DESENVOLUPAR:

Les contractacions que es faran seran:
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-

Un tècnic auxiliar de turisme, adscrit a l’Oficina d’Informació i Turisme
Un auxiliar administratiu de suport a la Casa Museu
Un treballador social.

-

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

a) Ser espanyol/a, nacional d'Estat membre de la Unió Europea, o persona inclosa
en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats
per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, d'acord
amb el que preveu l'article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir complerts els setze anys i no excedir en l'edat màxima de jubilació
forçosa.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
corresponents funcions.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a
les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en
la legislació vigent sobre la matèria.
f) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a la subescala i categoria
a la que pertany el lloc:
1. Tècnic auxiliar de turisme: Cicle Superior Formació Professional en
especialitat guia, informació i assistència turístiques
2. Auxiliar administratiu i oficials primera: Graduat en ESO, Graduat
Escolar, FP I o certificat d'estudis primaris
3. Treballador Social: Diplomatura o grau en Treball Social
g) Coneixement de la llengua catalana amb un nivell equiparable al certificat de
nivell bàsic de llengua catalana d'acord al marc europeu comú de referència per a
les llengües, o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret
152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols,
diplomes i certificats equivalents, de la Secretaria de Política Lingüística. Així
mateix serà d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball en les Administracions Públiques de Catalunya de
català de la Junta Permanent de Català.
h)El procediment per a la selecció de treballadors/ores serà adreçat
exclusivament als treballadors/ores que es trobin en situació legal d'atur i
estiguin inscrits/tes com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de
Catalunya i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social.
4. CONTRACTES I CONDICIONS DE TREBALL
Es formalitzaran contractes d'obra o servei determinat a jornada completa.
L'inici de la contractació, la durada dels contractes i la tipologia de jornada i
horaris i el salari brut mensual, seran els que consten als annexos d'aquestes
bases
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5. INSTÀNCIES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-ho
mitjançant instància adreçada a l'alcalde de Canet de Mar, el model normalitzat
que estarà a disposició dels interessats a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) de
l'Ajuntament
de
Canet
de Mar
i
en
la
pagina
web municipal
(www.canetdemar.cat), en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides a la base quarta, i hauran d'anar
acompanyades dels documents següents:
- Fotocòpia del DNI. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia
acreditativa de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.
- Fotocòpia compulsada de la tarja del SOC de demandant de feina
- Fotocòpia de la titulació acadèmica
- Currículum Vitae actualitzat
- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats
per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base setena i
sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats
en aquest moment.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de
l'endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Les bases, també es publicaran
en el web municipal.
En cas de no aportar la documentació requerida, el Tribunal atorgarà a l'aspirant
un termini
de 5 dies d'esmena de defectes per a què la pugi aportar,
transcorregut el qual sense haver-la aportat o havent-la aportat parcialment
l'aspirant quedarà exclòs del procés selectiu.
6. ÒRGAN DE SELECCIÓ
El tribunal qualificador tindrà la següent estructura:
Presidenta: El tècnic responsable de l’àrea
Vocal: un tècnic/a de l'àrea corresponent.
Secretària: la tècnica de RH.
Podrà assistir-hi, a títol personal, un membre de Comitè d'Empresa, que actuarà
com a observador, sense veu ni vot.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat
dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president/a
i del secretari/ària o de les persones que els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques
especialistes per a totes o algunes de les proves.
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Els/les vocals hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l'exigida per
a l'accés a la contractació objecte de la convocatòria.
Les decisions es prendran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat,
el vot de qui actuï com a president/a.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés de selecció constarà de dues fases:
1a Fase: Concurs de mèrits:
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de conformitat
amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen tot seguit:
a) Experiència professional:
Es valorarà els anys d'experiència professional en el desenvolupament de
funcions anàlogues o aquelles no essent-ho específicament, pugui considerar-se
que dóna valor afegit al lloc a cobrir.
S’hauran d'aportar els contractes laborals i la vida laboral, de la Seguretat Social,
amb una antiguitat no superior a un mes (es pot obtenir via internet prèvia
informació del número de mòbil a la tresoreria de la Seguretat Social).
La puntuació serà de 0,10 punts per mes computat, amb una puntuació màxima
de 10 punts.
b) Formació complementària:
Es valorarà aquella formació no reglada que tingui relació amb la contractació
prevista o que no essent-ho específicament, pugui considerar-se que dóna valor
afegit, d'acord amb el següent barem:
- Sense acreditació de la durada o inferiors a 10 hores: 0,10 punts.
- De 10 a 20 hores: 0,15 punts.
- De 21 a 40 hores: 0,30 punts.
- De 41 a 60 hores: 0,50 punts.
- Més de 60 hores: 0,75 punts.
S'haurà d'aportar còpia de les certificacions acreditatives d'haver cursat els
estudis.
La puntuació màxima a obtenir serà de 3 punts
c) Valoració situació social:
1.- Estar inscrit a la Xarxa Local d'Ocupació (es comprovarà directament pel
departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar)
1. Amb una antiguitat superior a 1 any: 2 punts
2. Amb una antiguitat entre 3 mesos i 1 any: 1,5 punts
3. Amb una antiguitat inferior a 3 mesos: 1 punt
La puntuació màxima a obtenir serà de 2 punts
2.- Situació econòmica de la unitat familiar: S'haurà d'aportar certificació dels
ingressos de cada membre (major d'edat) de la unitat familiar emès per l'INSS,
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

S/sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

l'INEM o còpia de les dues darreres nòmines dels membres ocupats. El nombre de
membres de la unitat familiar, s'acreditarà amb el certificat de convivència, que
en el cas de les persones empadronades a Canet de Mar, serà comprovat
directament per l'Ajuntament, la resta l'hauran d'aportar amb la resta de
documentació. En cas de no justificar els ingressos de tots els membres de la
unitat, s'atorgarà 0 punts en aquest apartat.
La puntuació màxima a obtenir serà de 6 punts.
Nombre
membres
a
unitat familiar
1 persona

de
la

2 persones
3 persones
4 persones
5 persones

0 punts

Més de
11.292 €
Més de
13.551 €
Més de
15.809 €
Més de
18.068 €
Més de
20.326 €

2 punts

De 9.034
11.292
De 10.841
13.551
De 12.647
15.809
De 14.454
18.068
De 16.261
20.326

4 punts

a
€
a
€
a
€
a
€
a
€

De 4.518 a
9.033 €
De 8.130 a
10.840 €
De 9.485 a
12.646 €
De 10.841 a
14.453 €
De 12.196 a
16.260

6 punts

Menys de
4.518 €
Menys de
8.130 €
Menys de
9.485 €
Menys de
10.841 €
Menys de
12.196 €

2a Fase: entrevista
L’entrevista personal versarà sobre el currículum professional. L’òrgan de selecció
podrà formular preguntes de caire professional per constatar la motivació per a la
contractació, l’experiència, els coneixements professionals i els mèrits al·legats.
Es puntuarà fins a 9 punts.
El tribunal només citarà per a dur a terme l’entrevista personal, a aquells
aspirants que en fase de valoració de mèrits hagin obtingut una puntuació igual o
superior a 10 punts.
El tribunal, publicarà al web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la
relació d'aspirants que es citen per a l'entrevista, així com el lloc, data i hora en
què es duran a terme.
La no compareixença d'algun/a aspirant a l'entrevista en el moment de dur-la a
terme, llevat de casos de força major, degudament justificats i valorats lliurement
pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici,
quedant exclòs/a del procés selectiu.
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la
valoració dels mèrits i en l'entrevista personal.
8. RELACIÓ D'APROVATS/DES
Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà, al tauler
d'anuncis i al web municipal, la relació de persones seleccionades i les establertes
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en torn de reserva per prevenir possibles baixa o retirada de la persona
seleccionada.
El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un
nombre superior d'aspirants que el de contractes previstos.
9. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
L'alcalde resoldrà la contractació a favor de l'aspirant proposat/da. Si la persona
proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert,
l'òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de l'aspirant que
hagi obtingut la puntuació següents més alta.
10.INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI
Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
11.RECURSOS I INCIDÈNCIES
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes
administratius que se'n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els
casos i en les formes establertes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin
durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la
realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de
resoldre possibles situacions d'empat en la qualificació definitiva dels aspirants.
ANNEXOS: Requisits particulars de cada Pla d'Ocupació

ANNEX 1: Un tècnic auxiliar, adscrit/a a l'Oficina d'Informació i Turisme
FUNCIONS:
 Atendre l'Oficina d'Informació i Turisme i donar informació de forma
personal i telefònica.
 Atendre les consultes rebudes al correu electrònica de l'OIT
 Gestionar inscripcions a les rutes organitzades des de Turisme
 Dinamitzar les xarxes social en l'àmbit de turisme
 Col·laborar en l'organització de les fires locals i en especial en la Fira
Mercat Modernista
 Col·laborar en les actuacions de dinamització de les activitats turístiques
 Donar suport administratiu al tècnic de l’àmbit de turisme
DATES DEL CONTRACTE: Des de la finalització del procés selectiu fins al 31 de
desembre de 2016
JORNADA: Jornada completa; 37,5 h/setmana
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HORARI: De dimarts a dissabte de 9:00 a 14:30 hores; diumenges de 9:30 a
13:30 hores; divendres i dissabtes de 17:00 a 20:00 hores.
NIVELL FORMATIU EXIGIT: Cicle Superior Formació Professional en especialitat
guia, informació i assistència turístiques. Coneixement de dues llengües
estrangeres a nivell de conversa
ANNEX 2: Un auxiliar administratiu adscrit a la Casa Museu Domènech i
Montaner
FUNCIONS:
 Donar suport al catàleg de serveis de la Casa Museu amb la millora de
la preservació i difusió del fons documental i/o patrimonial.
 Atendre la sala d’estudi, en horari nocturn, durant l’època d’exàmens
 Donar suport a la resta de personal de la CBiblioteca, en la gestió
diària del servei bibliotecari.
DATES DEL CONTRACTE: Des de la finalització del procés selectiu fins al 31 de
desembre de 2016
JORNADA: Jornada completa; 37,5 h/setmana
HORARI: L’horari de treball serà:
 Dilluns: festiu
 Dimarts: de 9 a 15 hores
 Dimecres: de 9 a 15 hores
 Dijous: de 9 a 15 hores
 Divendres: De 9 a 14:30 hores i de 17:00 a 20:30 hores
 Dissabte: De 9 a 14:30 hores i de 17 a 20:30 hores
 Diumenge: de 9 a 14 hores.
Últim cap de setmana del mes festiu.

NIVELL FORMATIU EXIGIT: Certificat d'Estudis Primaris, Graduat escolar, FP I o
graduat en ESO
ANNEX 3: Un treballador social
FUNCIONS:
Municipals.

Les pròpies del lloc de treball, integrat dins dels Serveis Socials

DATES DEL CONTRACTE: Des de la finalització del procés selectiu fins al 31 de
desembre de 2016
JORNADA: Jornada completa; 37,5 h/setmana
HORARI: De 8:00 a 15:30 hores.
NIVELL FORMATIU EXIGIT: Diplomant o graduat en Treball Social
TERCER: Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
web municipal
seguint el procediment establert en la normativa abans
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referenciada per desenvolupar les proves de selecció per cobrir les funcions dels
serveis descrits.
QUART: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en
relació amb aquest acord.

7.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA L'ACORD
ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DEL MARESME

PEL

DESENVOLUPAMENT

Atès que en data 10 de març de 2009 se signa l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels alcaldes i
alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general d'Unió
Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme de Comissions Obreres-CCOO, el
secretari general del Vallès Oriental i Maresme d'Unió General de TreballadorsUGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de Mataró i comarcaFAGEM, Director de Relacions Laborals i Polítiques Socials de PIMEC, el Conseller
Comarcal de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme i la
Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Mataró.
Atès que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents
polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per
tal de millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de l'economia
en l'àmbit territorial.
Atès que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de setembre de
2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme que té
per objectiu fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva
activitat econòmica i l’ocupació a través de la realització i posada en marxa de
projectes integrats i alienats en aquest Pla Estratègic, i que l’eina per portar a
terme els projectes d’aquest Pla, serà l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i
l'Ocupació del Maresme.
Atès que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015
aprova un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i es defineixen 5 eixos
estratègics :
1. Política Industrial:
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la política
industrial seran:
o Estratègia industrial ( eines de suport a les empreses)
o Promoció de l’ocupació
o Formació FP + Formació continua ( aturats i en actiu)
o Polígons d’activitat econòmica (PAE)
o Infraestructures i Mobilitat
2. Economia Social
3. Sector primari: productes de la Terra i el Mar
Amb tres línies de treball:
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o
o
o

L´Horta del Maresme ( lligat amb Restauració, Comerç de
Proximitat i Turisme).
Marítim ( Pesca)( Lligat al projecte Maresme Marítim)
Flor i Planta ( Mercat de la Flor, Comerç de proximitat,
internacionalització)

4. Comerç, Restauració i Turisme
5. Maresme Marítim:
Activitats: primàries ( pesca), serveis( gastronomia i turisme) i industrial i
drassanes.
Atès que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació
del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari podran constituir tants
grups de treball com estimin oportuns, amb la composició acordada en cada cas,
per al desenvolupament de projectes, elaboració d’estudis, realització de
seguiments d’actuacions o qualsevol altra funció que s’estimi oportuna.
Atès que les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte i
de comú acord, estableixen la present addenda a “l’Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de març de 2009, que es
transcriu a continuació:
ADDENDA DE L'ACORD PEL
L'OCUPACIÓ DEL MARESME

DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

I

A Mataró, a xxxx de xxxxxxx de 2016
REUNITS
REUNITS
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal
del Maresme.
El senyor David Bote Paz, alcalde de Mataró
El senyor Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella
El senyor Estanis Fors Garcia, alcalde d’Arenys de Mar
El senyor Joan Rabasseda Ferrer
, alcalde d’Arenys de Munt
El senyor Eudald Calvo Català, alcalde d’Argentona
El senyor Jordi Mir Boix, alcalde de Cabrera de Mar
La senyora Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils
La senyora Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac
La senyora Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar
El senyor Marc Bosch de Doria, alcalde de Dosrius
El senyor Joan Mercadé Carbó, alcalde de Malgrat de Mar
El senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde del Masnou
La senyora Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat
El senyor Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius
El senyor Valentí Agustí Bassa, alcalde de Palafolls
El senyor Xavier Amor Martín, alcalde de Pineda de Mar
El senyor Josep Triadó Bergés, alcalde de Premià de Dalt
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

S/sd

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

El senyor Miquel Buch Moya, alcalde de Premià de Mar
El senyor Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
La senyora Sónia Scafa Alvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta
El senyor Eduard Turon Mainat, alcalde de Sant Iscle de Vallalta
La senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde de Sant Vicenç de
Montalt
El senyor Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna
El senyor Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià
La senyora Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana
El senyor Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera
El senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt
El senyor Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar
El senyor Gonzalo Plata Giménez, Secretari General Unió Intercomarcal de
Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona -CCOO
El senyor Lluís Torrents Díaz Secretari Comarcal del Maresme d’Unió
General de Treballadors –UGT
La senyora Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials del Maresme–FAGEM.
El senyor Xavier Castellví i Iglesias, Vicepresident de la Comissió Executiva
Territorial de PIMEC-Maresme.
La senyora Alicia Rodríguez Luna, Presidenta de l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme i Consellera Delegada
de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme.
MANIFESTEN
I.- Que en data 10 de març de 2009 es signa l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels
alcaldes i alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general
d'Unió Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme de Comissions ObreresCCOO, Secretari General del Vallés Oriental i Maresme d'Unió General de
Treballadors- UGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de
Mataró i comarca-FAGEM, Director de Relacions Laborals i Polítiques Socials
de PIMEC, el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal del Maresme i la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de
Ciutat de l'Ajuntament de Mataró.
II.- Que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les
corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i
optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i
augmentar la competitivitat de l'economia en l'àmbit territorial.
III.- Que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de
setembre de 2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic
del Maresme que te per objectiu fomentar el desenvolupament de la
comarca i dinamitzar la seva activitat econòmica i l’ocupació a través de la
realització i posada en marxa de projectes integrats i alienats en aquest Pla
Estratègic, i que l’eina per portar a terme els projectes d’aquest Pla, serà
l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme.
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IV.- Que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015
aprova un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i es defineix 5 eixos
estratègics :
6. Política Industrial:
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la política
industrial seran:
o
Estratègia industrial ( eines de suport a les empreses)
o
Promoció de l’ocupació
o
Formació FP + Formació continua ( aturats i en actiu)
o
Polígons d’activitat econòmica (PAE)
o
Infraestructures i Mobilitat
7.

Economia Social

8. Sector primari: productes de la Terra i el Mar
Amb tres línies de treball:
o
L´Horta del Maresme ( lligat amb Restauració, Comerç de Proximitat i
Turisme).
o
Marítim ( Pesca)( Lligat al projecte Maresme Marítim)
o
Flor i Planta ( Mercat de la Flor, Comerç de proximitat,
internacionalització)
9.

Comerç, Restauració i Turisme

10. Maresme Marítim:
Activitats: primàries ( pesca), serveis( gastronomia i turisme) i industrial i
drassanes.
Atès que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i
l'Ocupació del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari
Podran constituir tants grups de treball com estimin oportuns, amb la
composició acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes,
elaboració d’estudis, realització de seguiments d’actuacions o qualsevol altra
funció s’estimi oportuna.
Atès que les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest
acte i de comú acord, estableixen la present addenda a “l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de
març de 2009, que es regirà per les següents.
CLAÙSULES
PRIMERA.- MODIFICAR l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació
del Maresme signat en data 10 de març de 2009 per incloure les clàusules
següents:
PRIMERA.- Desenvolupar un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i la
definició dels 5 eixos estratègics:
11. Política Industrial:
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Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la política
industrial seran:
o
Estratègia industrial ( eines de suport a les empreses)
o
Promoció de l’ocupació
o
Formació FP + Formació continua ( aturats i en actiu)
o
Polígons d’activitat econòmica (PAE)
o
Infraestructures i Mobilitat
12. Economia Social
13. Sector primari: productes de la Terra i el Mar
Amb tres línies de treball:
o
L´Horta del Maresme ( lligat amb Restauració, Comerç de Proximitat i
Turisme).
o
Marítim ( Pesca)( Lligat al projecte Maresme Marítim)
o
Flor i Planta ( Mercat de la Flor, Comerç de proximitat,
internacionalització)
14. Comerç, Restauració i Turisme
15. Maresme Marítim:
Activitats: primàries ( pesca), serveis( gastronomia i turisme) i industrial i
drassanes.
SEGONA.- La vigència de la present addenda s’estén fins el 15 de març de
2018.
TERCERA.- Es mantenen la resta de Pactes de l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme, signat en data 10 de març de 2009
I perquè així consti i en senyal de conformitat , les parts ho signen per
duplicat al lloc i data assenyalat a l’encapçalament.

Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica, de data 25 d’abril de
2016, que es transcriu a continuació:

Maribel Cortés Vallespí, tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’Addenda de l’Acord per al
desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, emeto el següent
INFORME
Atès que el ple del Consell Comarcal del Maresme en sessió ordinària de
data 15 de març de 2016 va aprovar l’addenda de “l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de
març de 2009, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
ADDENDA DE L'ACORD PEL
L'OCUPACIÓ DEL MARESME

DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC
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A Mataró, a xxxx de xxxxxxx de 2016
REUNITS
REUNITS
El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal
del Maresme.
El senyor David Bote Paz, alcalde de Mataró
El senyor Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella
El senyor Estanis Fors Garcia, alcalde d’Arenys de Mar
El senyor Joan Rabasseda Ferrer
, alcalde d’Arenys de Munt
El senyor Eudald Calvo Català, alcalde d’Argentona
El senyor Jordi Mir Boix, alcalde de Cabrera de Mar
La senyora Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils
La senyora Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac
La senyora Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella
La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar
El senyor Marc Bosch de Doria, alcalde de Dosrius
El senyor Joan Mercadé Carbó, alcalde de Malgrat de Mar
El senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde del Masnou
La senyora Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat
El senyor Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius
El senyor Valentí Agustí Bassa, alcalde de Palafolls
El senyor Xavier Amor Martín, alcalde de Pineda de Mar
El senyor Josep Triadó Bergés, alcalde de Premià de Dalt
El senyor Miquel Buch Moya, alcalde de Premià de Mar
El senyor Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
La senyora Sónia Scafa Alvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta
El senyor Eduard Turon Mainat, alcalde de Sant Iscle de Vallalta
La senyora Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar
El senyor Amadeu Clofent Rosique, primer tinent d’alcalde de Sant Vicenç de
Montalt
El senyor Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna
El senyor Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià
La senyora Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana
El senyor Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera
El senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt
El senyor Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar
El senyor Gonzalo Plata Giménez, Secretari General Unió Intercomarcal de
Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona -CCOO
El senyor Lluís Torrents Díaz Secretari Comarcal del Maresme d’Unió
General de Treballadors –UGT
La senyora Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials del Maresme–FAGEM.
El senyor Xavier Castellví i Iglesias, Vicepresident de la Comissió Executiva
Territorial de PIMEC-Maresme.
La senyora Alicia Rodríguez Luna, Presidenta de l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme i Consellera Delegada
de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme.
MANIFESTEN
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I.- Que en data 10 de març de 2009 es signa l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme (en endavant l’Acord) per part dels
alcaldes i alcaldesses dels 30 ajuntaments del Maresme, el secretari general
d'Unió Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme de Comissions ObreresCCOO, Secretari General del Vallés Oriental i Maresme d'Unió General de
Treballadors- UGT, Presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis de
Mataró i comarca-FAGEM, Director de Relacions Laborals i Polítiques Socials
de PIMEC, el Conseller Comarcal de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal del Maresme i la Consellera Delegada d'Innovació i Promoció de
Ciutat de l'Ajuntament de Mataró.
II.- Que l'objectiu general de l'Acord és el de treballar de forma conjunta i
consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les
corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i
optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i
augmentar la competitivitat de l'economia en l'àmbit territorial.
III.- Que el Consell Comarcal del Maresme en el Ple de data 29 de
setembre de 2015 aprova el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic
del Maresme que te per objectiu fomentar el desenvolupament de la
comarca i dinamitzar la seva activitat econòmica i l’ocupació a través de la
realització i posada en marxa de projectes integrats i alienats en aquest Pla
Estratègic, i que l’eina per portar a terme els projectes d’aquest Pla, serà
l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme.
IV.- Que la Comissió Executiva de l'Acord en data 14 de desembre de 2015
aprova un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i es defineix 5 eixos
estratègics :
1. Política Industrial:
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la política
industrial seran:
o
Estratègia industrial ( eines de suport a les empreses)
o
Promoció de l’ocupació
o
Formació FP + Formació continua ( aturats i en actiu)
o
Polígons d’activitat econòmica (PAE)
o
Infraestructures i Mobilitat
2. Economia Social
3. Sector primari: productes de la Terra i el Mar
Amb tres línies de treball:
o
L´Horta del Maresme ( lligat amb Restauració, Comerç de Proximitat i
Turisme).
o
Marítim ( Pesca)( Lligat al projecte Maresme Marítim)
o
Flor i Planta ( Mercat de la Flor, Comerç de proximitat,
internacionalització)
4. Comerç, Restauració i Turisme
5. Maresme Marítim:
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Activitats: primàries ( pesca), serveis( gastronomia i turisme) i industrial i
drassanes.
V.- Que en el Pacte Desè de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i
l'Ocupació del Maresme preveu: que la Comissió Executiva i/o Plenari
Podran constituir tants grups de treball com estimin oportuns, amb la
composició acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes,
elaboració d’estudis, realització de seguiments d’actuacions o qualsevol altra
funció s’estimi oportuna.
VI.- Que les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest
acte i de comú acord, estableixen la present addenda a “l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme” signat en data 10 de
març de 2009, que es regirà per les següents.
CLAÙSULES
PRIMERA.- MODIFICAR l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació
del Maresme signat en data 10 de març de 2009 per incloure les clàusules
següents:
PRIMERA.- Desenvolupar un Pla d'Acció Conjunt Bianual 2016-2018 i la
definició dels 5 eixos estratègics:
1. Política Industrial:
Eina principal: Taula Política Industrial. Els 5 eixos principals de la política
industrial seran:
o
Estratègia industrial ( eines de suport a les empreses)
o
Promoció de l’ocupació
o
Formació FP + Formació continua ( aturats i en actiu)
o
Polígons d’activitat econòmica (PAE)
o
Infraestructures i Mobilitat
2. Economia Social
3. Sector primari: productes de la Terra i el Mar
Amb tres línies de treball:
o
L´Horta del Maresme ( lligat amb Restauració, Comerç de Proximitat i
Turisme).
o
Marítim ( Pesca)( Lligat al projecte Maresme Marítim)
o
Flor i Planta ( Mercat de la Flor, Comerç de proximitat,
internacionalització)
4. Comerç, Restauració i Turisme
5. Maresme Marítim:
Activitats: primàries ( pesca), serveis( gastronomia i turisme) i industrial i
drassanes.
SEGONA.- La vigència de la present addenda s’estén fins el 15 de març de
2018.
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TERCERA.- Es mantenen la resta de Pactes de l'Acord pel Desenvolupament
Econòmic i l'Ocupació del Maresme, signat en data 10 de març de 2009
I perquè així consti i en senyal de conformitat , les parts ho signen per
duplicat al lloc i data assenyalat a l’encapçalament.

Consell Comarcal del Maresme
Mataró
President
Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa
Ajuntament d’Alella
Mar
Alcalde
Sr. Andreu Francisco Roger
Ajuntament d’Arenys de Munt
d’Argentona
Alcalde
Sr. Joan Rabasseda Ferrer
Català
Ajuntament de Cabrera de Mar
Cabrils
Alcalde
Sr. Jordi Mir Boix
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Calella
Alcaldessa
Sra. Rosa Pou Baró
Candini Puig
Ajuntament de Canet de Mar
Alcaldessa
Sra. Blanca Arbell Brugarola

Ajuntament

de

Alcalde
Sr. David Bote Paz
Ajuntament

d’Arenys

de

Alcalde
Sr. Estanis Fors García
Ajuntament
Alcalde
Sr.

Eudald

Calvo

Ajuntament

de

Alcaldessa
Sra. Avelina Morales Serra
Ajuntament
Alcaldessa
Sra.

de

Montserrat

Ajuntament de Dosrius
Alcalde
Sr. Marc Bosch de Doria

Ajuntament de Malgrat de Mar
Masnou
Alcalde
Sr. Joan Mercadé Carbó

Ajuntament

Alcalde
Sr. Jaume Oliveras Maristany

Ajuntament de Montgat
Alcalde
Sra. Rosa Funtané Vilà

Ajuntament d’Òrrius
Alcalde
Sr. Jordi Rull Claus
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Ajuntament de Palafolls
Pineda de Mar
Alcalde
Sr. Valentí Agustí Bassa
Ajuntament de Premià de Dalt
Premià de Mar
Alcalde
Sr. Josep Triadó Bergés

Ajuntament

de

Alcalde
Sr. Xavier Amor Martín
Ajuntament

de

Alcalde
Sr. Miquel Buch Moya

Ajuntament de St. Andreu de Llavaneres Ajuntament de St. Cebrià
de Vallalta
Alcalde
Alcaldessa
Sr. Joan Mora Buch
Sra.
Sónia
Scafa
Alvarez
Ajuntament de St. Iscle de Vallalta
Mar
Alcalde
Sr. Eduard Turon Mainat
Romera
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Santa Susanna
Primer tinent d’alcalde
Sr. Amadeu Clofent Rosique
Montsant

Ajuntament de Teià
Alcalde
Sr. Andreu Bosch Rodoreda
Ajuntament de Tordera
Vilassar de Dalt
Alcalde
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Ajuntament de Vilassar de Mar

Alcalde
Sr. Damià del Clot Trias
Unió General de Treballadors –UGT
Secretari general de la Comarca
Sr. Lluís Torrents Díaz

Ajuntament de Sant Pol de
Alcalde
Sr.
Montserrat

Garrido

Ajuntament
Alcalde
Sr.

Joan

de

Campolier

Ajuntament de Tiana
Alcaldessa
Sra. Ester Pujol Martí
Ajuntament

de

Alcalde
Sr. Xavier Godàs Pérez
Unió
Intercomarcal
de
Comissions Obreres del
Vallès Oriental, Maresme i
Osona CCOO
Secretari General
Sr. Gonzalo Plata Giménez
Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials del
Maresme–FAGEM
Presidenta
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Sra. Roser Moré i Roy
Comissió Executiva Territorial de PIMEC- Acord
pel
Desenvolupament
Maresme
Econòmic i l'Ocupació del
Maresme
Vicepresident C. Executiva Territorial
Consellera
Delegada
de Promoció
Sr. Xavier Castellví i Iglesias
Econòmica
del
Consell
Comarcal del Maresme
Sra. Alicia Rodríguez Luna

Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha donat trasllat del present
acord a tots els Ajuntaments de la Comarca del Maresme, per tal que sigui
aprovat per el seu òrgan competent.
Des de l’àrea de Promoció Econòmica, un cop revisades les clàusules de
l’esmentada addenda a “l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació
del Maresme”, es creu necessari procedir a la seva aprovació.
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 25 d’abril de
2016.
Atès l’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- APROVAR l’addenda de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme entre el Consell Comarcal del Maresme, els 30
ajuntaments de la comarca del Maresme, les organitzacions sindicals UGT i CCOO
i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC, d’acord amb el text que
s’adjunta al present acord.
SEGON.- FACULTAR la senyora alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui
possible per a la signatura del citat acord, així com de tots els documents que
siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord a tots els ajuntaments de la
comarca del Maresme i a les entitats integrants de l’acord, per al seu
coneixement i efectes.
QUART.- DONAR TRASLLAT de l’acord a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes
previstos a l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 a l ‘1
D’ABRIL DE 2016. ( núm. 219 al núm. 282 )
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia
des del dia 28 a l’1 d’abril de 2016. ( núm. 219 al núm. 282 )
ICIO_ININICIO_INCLUSION_PLAN_ SIOP
[INICIO_INCLUSION_
Num. Decret

Data

Títol

DE0219/2016

29/03/2016

ASSABENTAT VENDA DE PRODUCTES PELUQUE I
ESTETICA I SERVEIS D'ESTETICA

DE0220/2016

29/03/2016

MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP.:13/2016

DE0221/2016

29/03/2016

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXP.:12/2016

DE0222/2016

29/03/2016

Aprovació relació de fres. F/2016/15

DE0223/2016

29/03/2016

AUTORITZACIÓ DEL ESPECTACLE DEL CIRC DE
CATALUNYA

DE0224/2016

29/03/2016

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 14/2016

DE0225/2016

29/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 144

DE0226/2016

29/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 1643

DE0227/2016

29/03/2016

RESOLUCIÓ EXPEDIENT
PATRIMONIAL DE LA MAB

DE0228/2016

29/03/2016

AUTORITZACIÓ FESTA AL DAU AL SET PEL 31 DE
MARÇ

DE
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DE0229/2016

29/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 1341

DE0230/2016

29/03/2016

Aprovació relació de fres. F/2016/4 de l'Organisme
Autònom Ràdio Canet

DE0231/2016

29/03/2016

TARJA DE MINUSVALIA MM

DE0232/2016

29/03/2016

DESESTIMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DE JVM

DE0233/2016

29/03/2016

INCOACIÓ EXPEDIENTS TRÀNSIT 08/03/16

DE0234/2016

29/03/2016

COMUNICACIÓ DE VENDA D'EXCURSIONS, CAIXES
EXPERIENCIES I MATERIAL REALCIONAT AMB
EXCURSIONA

DE0235/2016

29/03/2016

Aprovació relció de fres. F/2016/14

DE0236/2016

29/03/2016

TARJA DE MINUSVALIA JB

DE0237/2016

29/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 1.503

DE0238/2016

29/03/2016

ALTA ACTIVITAT "PISCINES PUNT BLAU"

DE0239/2016

29/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 163

DE0240/2016

29/03/2016

OCUPACIÓ VIA PUBLICA ONCE
BUSCARONS PER L'ANY 2016

DE0241/2016

29/03/2016

Pagament liquidació, jubilació funcionària

DE0242/2016

30/03/2016

Aprovació nòmina mes de març

DE0243/2016

30/03/2016

DESPESES SETMANALS 7/2016
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DE0244/2016

30/03/2016

Requeriment a Invermercury esmena deficiències
pàrquing

DE0245/2016

30/03/2016

ANUL.LACIO BAIXA D'OFICI CC

DE0246/2016

30/03/2016

Incoació expedients trànsit 29/03/16

DE0247/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador SMS

DE0248/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme AM

DE0249/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme AM

DE0250/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme JVP

DE0251/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme ANP

DE0252/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme MSMR

DE0253/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme ERS

DE0254/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme AGM

DE0255/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme YB

DE0256/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme RSC

DE0257/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme FLL

DE0258/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme OR

DE0259/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme MBR

DE0260/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme MM
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DE0261/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme MDMF

DE0262/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme ECF

DE0263/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme FJLR

DE0264/2016

30/03/2016

Expedient sancionador civisme MAB

DE0265/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme GBT

DE0266/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme DFB

DE0267/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme HB

DE0268/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme ADMB

DE0269/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme JGM

DE0270/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme AAEK

DE0271/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme JBS

DE0272/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme JPG

DE0273/2016

30/03/2016

Incoació expedient sancionador civisme RM

DE0274/2016

31/03/2016

Desballestament vehicle abandonat BN350VV

DE0275/2016

31/03/2016

Incoació expedients vehicles abandonats

DE0276/2016

31/03/2016

Sol·licitud mesures Catàleg Serveis 2016

DE0277/2016

31/03/2016

Reconeixement hores negociació col·lectiva
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DE0278/2016

31/03/2016

Imposició sanció persones físiques 29/03/16

DE0279/2016

31/03/2016

COMUNICACIÓ PERRUQUERIA LLEIDA xx

DE0280/2016

31/03/2016

Canvi de nom ninxol num. 423

DE0281/2016

31/03/2016

TARJA DE MINUSVALIA NS

DE0282/2016

31/03/2016

CANVI MATERIAL DEL TAXI DEL JAAP

DE0283/2016

31/03/2016

Reconeixement hores negociació col·lectiva

DE0284/2016

31/03/2016

LLICENCIA
PER
A
LA
TINENÇA
PERILLOSOS SERRA-VALL-LLOSERA

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA
N_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN
10.- 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 10:46 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.

La secretària accidental

L’alcaldessa

Cristina Cabruja i Sagrè

Blanca Arbell i Brugarola
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