
 

 
 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER L’ADHESIÓ AL SERVEI DE L’OBSERVATORI DE 

DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME.  

 

A Mataró, 1 de març de 2017 

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Il.lm. Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, que actua en qualitat de president del Consell 

Comarcal del Maresme. 

 

D’altra part l’Il.lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, que actua en qualitat d’alcaldessa de Canet de 

Mar.  

 

MANIFESTEN 

 

I.-Que en data 23 de març de 2004 es va formalitzar el Conveni de cooperació entre 

l’ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per a l’adhesió al Servei 

de l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme. 

 

II.-És voluntat d’ambdues parts actualitzar les dades del conveni esmentat, tant en relació a les 

tasques i/o servei a realitzar per part del Consell Comarcal del Maresme com en la contraprestació 

econòmica per part de l’Ajuntament. 

 

III.-Que l’assistència tècnica als ajuntaments per part del Consell Comarcal es regula en “l’Ordenança 

número 23 reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme 

d’assistència tècnica i formativa als ajuntaments” publicada al BOP de 21 de maig de 2013. 

 

Per tot això, ambdues parts manifesten la voluntat d’actualitzar les relacions i condicions per a 

l’execució de les accions derivades d’aquest conveni, d’acord amb els següents 

 

PACTES 

 

PRIMER.-Modificar el pacte que regula els compromisos que adquireix el Consell Comarcal del 

Maresme en el Conveni de cooperació entre l’ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del 

Maresme per a l’adhesió al Servei de l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme (actualment 

Observatori de Desenvolupament Local del Maresme), d’acord amb els següents: 

 

 

 

 



a) Trametre trimestralment a l’Ajuntament de Canet de Mar un informe amb dades del mercat 

de treball i de l’activitat econòmica del municipi per tal que en faci l’ús que consideri més 

adient. L’informe corresponent al darrer trimestre de cada any es rebrà el primer trimestre 

de l’any següent. L’informe es presentarà en un document PDF. 

b) La tramesa de l’informe serà en format digital mitjançant correu electrònic als interlocutors 

que designi l’Ajuntament. 

c) Respondre a totes aquelles consultes estadístiques o d’anàlisi que els tècnics de l’Ajuntament 

de Canet de Mar adrecin a l’Observatori i que complementin la informació palesa en l’informe 

trimestral.  

 

SEGON.- El temps mínim que el Consell Comarcal del Maresme dedicarà tècnicament en l’elaboració 

del que diu el pacte primer de la present addenda serà de 28 hores anuals. 

 

TERCER.- L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de 

840,00.-€ per l’any 2017 com a contraprestació econòmica en aplicació de l’Ordenança número 23 

reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme d’assistència 

tècnica i formativa als ajuntaments” mitjançant una liquidació anual que el Consell Comarcal del 

Maresme trametrà abans del 31 de desembre. 

 

L’import a liquidar anualment s’actualitzarà en base a l’actualització de l’Ordenança reguladora del 

preu públic esmentada. 

 

QUART.- Pel que fa a la durada resta vigent el pacte del conveni signat en data 23 de març de 2004. 

 

CINQUÈ.- Quant a les causes d’extinció resten vigents les del conveni signat en data 23 de març de 

2004. 

 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez Camarasa                         Blanca Arbell i Brugarola 

President        Alcaldessa  

Consell Comarcal del Maresme      Ajuntament de Canet de Mar 
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