
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 DE DESEMBRE DE 2008 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.32 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

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

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

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

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació serveis extraordinaris mes de desembre 
4. Aprovació del conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del 

Maresme en matèria de transport adaptat per a persones amb 
discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca del 
Maresme i acceptació de la subvenció 



5. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre les Regidories de 
Promoció Econòmica dels ajuntament de Sant Cebrià i Canet per al 
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació 

6. Relació de decrets des del dia 1 al 5 de desembre de 2008 
7. Precs i preguntes 

  
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
11 de desembre de 2008 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, s'acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vistes la  relació de despeses de data 18 de desembre de 2008, per import de 
277.813,80€ corresponent a les relacions de despeses de la mateixa data.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les relacions de despeses de data 18 de desembre de 2008 
, per import de 277.813,80€, corresponent a les relacions de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de fres. Núm. 10/08 de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet per import de 2.450,24 € 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
QUART.- Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 2 per 
import de 4.174,01€, fins la seva aprovació definitiva al pressupost, previ 
reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa.  
 
3.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE DESEMBRE 
 



Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de novembre al 15 de desembre 
de 2008.  
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha quatre caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2008,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de vuit mil sis-cents  vint-i-vuit euros 
amb trenta-dos cèntims (8.628,32 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  de novembre i el 15 de desembre  de 2008, segons relació 
detallada que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent vuitanta-quatre euros amb 
setanta-quatre cèntims (1.184,74 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local, durant el mes de desembre de 2008  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents un euros amb seixanta-
quatre cèntims (301,64 €)  corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de desembre de 2008.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta euros amb vint 
cèntims (290,20 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de desembre de 
2008.  



 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents setanta euros amb vuit 
cèntims (370,08 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de desembre de 2008.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de quinze euros amb cinquanta-dos  
cèntims (15,52 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de 
Cultura, durant el mes de desembre de 2008 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE TRANSPORT ADAPTAT PER 
A PERSONES AMB DISCAPACITAT I GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA DE 
LA COMARCA DEL MARESME I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 

Atès que el Consell Comarcal del Maresme té la competència de promoure i 
gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la cartera de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents dels municipis 
de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials. 

 
Atès que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de 
les persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i persones grans amb 
dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció 
especialitzada o a aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
 
Atès que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal va posar en 
marxa un servei de transport adaptat “porta a porta” per a cobrir les necessitats 
dels usuaris/es que s’han de desplaçar als centres i/o establiments socials 
d’atenció especialitzada, així com a altres centres o recursos destinats a 
persones amb discapacitats. La creació urgent del servei es va veure 
potenciada perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord-Maresme va deixar 
d’assumir el cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 

 
Atès que es va realitzar un estudi sobre el Servei de Transport Adaptat “porta a 
porta”: Necessitats i cobertura a la comarca del Maresme 2005, segons el qual 
es va detectar una demanda de 474 usuaris/es que s’han de desplaçar als 
centres socials d’atenció especialitzada, als ocupacionals i/o als de formació. 
Aquesta demanda inicial, però, es va actualitzant contínuament davant el recull 
constant de noves necessitats des del servei. 
 
Atès que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat els 
ajuntaments de la comarca esmentats en aquest conveni han fet arribar al 



Consell Comarcal les dificultats de finançament i les deficiències per a prestar 
un servei de transport adequat a les necessitats dels seus usuaris/es. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al Dept. 
d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de Catalunya la demanda 
de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de la gent 
gran amb dependències de la comarca. 
 
Atès que a fi efecte de cobrir part de les necessitats de transport adaptat per a 
persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca que fins 
ara no se n’ha pogut donar resposta i de manera extraordinària per a l’any 
2008, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments esmentats en el 
present conveni 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARGENTONA, CALDES 
D’ESTRAC, CANET DE MAR, DOSRIUS, EL MASNOU, MONTGAT, PINEDA 
DE MAR, TIANA I VILASSAR DE DALT EN MATÈRIA DE TRANSPORT 
ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I GENT GRAN AMB 
DEPENDÈNCIA DE LA COMARCA DEL MARESME 

 
A la ciutat de Mataró, el dia ............ de 2008 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Josep Jo i Munné i 
 

D’altra part,  

l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde ajuntament d’Alella; 
l’Il·lm. Sr. Josep Masó i Nogueras, Alcalde ajuntament d’Argentona; 
l’Il·lm. Sr. Joaquim Arnó i Porras, Alcalde ajuntament de Caldes d’Estrac; 
l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde ajuntament de Canet de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, Alcalde ajuntament de Dosrius; 
l’Il·lm. Sr. Eduard Gisbert i Amat, Alcalde ajuntament del Masnou; 
l’Il·lm. Sr. Jordi Ràmia i Gisbert, Alcalde ajuntament de Montgat; 
l’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, Alcalde ajuntament de Pineda de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Emili Muñoz i Martínez, Alcalde ajuntament de Tiana; 
l’Il·lm. Sr. Llorenç Artigas i Planas, Alcalde ajuntament de Vilassar de Dalt; 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
  
 MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme té la competència de 
promoure i gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la 
cartera de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents 
dels municipis de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials. 



 
SEGON.- Que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el 
transport de les persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i 
persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis 
socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que permetin garantir o 
afavorir la seva integració en l’entorn. 
 
TERCER.- Que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal va 
posar en marxa un servei de transport adaptat “porta a porta” per a cobrir les 
necessitats dels usuaris/es que s’han de desplaçar als centres i/o establiments 
socials d’atenció especialitzada, així com a altres centres o recursos destinats a 
persones amb discapacitats. La creació urgent del servei es va veure 
potenciada perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord-Maresme va deixar 
d’assumir el cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 

 
QUART.- Que es va realitzar un estudi sobre el Servei de Transport Adaptat 
“porta a porta”: Necessitats i cobertura a la comarca del Maresme 2005, segons 
el qual es va detectar una demanda de 474 usuaris/es que s’han de desplaçar 
als centres socials d’atenció especialitzada, als ocupacionals i/o als de 
formació. Aquesta demanda inicial, però, es va actualitzant contínuament 
davant el recull constant de noves necessitats des del servei. 
 
CINQUÈ.- Que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat els 
ajuntaments de la comarca esmentats en aquest conveni han fet arribar al 
Consell Comarcal les dificultats de finançament i les deficiències per a prestar 
un servei de transport adequat a les necessitats dels seus usuaris/es. 
 
SISÈ.- Que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Dept. d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de Catalunya la 
demanda de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de 
la gent gran amb dependències de la comarca. 
 
SETÈ.- Que a fi efecte de cobrir part de les necessitats de transport adaptat per 
a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca que 
fins ara no se n’ha pogut donar resposta i de manera extraordinària per a l’any 
2008, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments esmentats en el 
present conveni 
 
 ACORDEN 
 
PRIMER.- D’acord amb allò previst a l’article 307 del decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el present conveni s’estipula com a 
activitat d’interès comú per a les administracions que hi intervenen. 

 

SEGON.- En conseqüència, es defineix com a objecte d’aquest conveni 
l’establiment d’un marc de cooperació puntual i extraordinari entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els consistoris indicats en el present document, per tal 
de cobrir les necessitats de transport adaptat per a l’any 2008 de les persones 
amb discapacitat i de la gent gran amb dependència de la comarca que s’han 
de desplaçar als centres socials d’atenció especialitzada (centres de dia, 



ocupacionals, residencials, etc) o a aquells altres que permetin garantir la seva 
integració. 

 
TERCER.- El Consell Comarcal es compromet a: 

a). Aportar als ajuntaments sotasignants, de manera extraordinària i per al 
2008, els imports que s’indiquen a continuació en concepte de despesa per la 
gestió del transport adaptat de persones amb discapacitat de la comarca. En 
funció de les demandes rebudes, es calcula el percentatge sobre el total i es fa 
una distribució proporcional de la partida prevista pel Consell Comarcal del 
Maresme: 
 

CONSISTORI CIF IMPORT
Alella P-0800300F 596,65
Argentona P-0800900C 7.428,52
Caldes d'Estrac P-0803200E 42,09
Canet de Mar P-0803900J 1.836,50
Dosrius P-0807400G 6.190,44
El Masnou P-0811700D 1.805,54
Montgat P-0812500G 2.872,36
Pineda de Mar P-0816200J 695,12
Tiana P-0828200F 4.382,41
Vilassar de Dalt P-0821300A 4.150,35  
b). L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un sol 
pagament un cop s’hagi justificat l’exercici de l’activitat desenvolupada durant el 
2008.  
 
QUART.- Els ajuntaments es comprometen a: 
 
a). Trametre al Consell Comarcal la següent documentació justificativa, un cop 
finalitzat l’exercici: 
 

 Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació d’usuaris, 
rutes i freqüències. 

 Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions 
reconegudes i aprovades relatives a l’actuació per a l’any 2008. 

Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar amb data límit de 9 de 
gener de 2009. 
 
CINQUÈ.- La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 
2008, no essent susceptible de pròrroga per tàcita reconducció, sinó en tot cas, 
per acord exprés de les parts. 
 
SISÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a). Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les 
parts signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 



SETÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, 
seran resoltes de mutu acord pels ajuntaments i el Consell Comarcal i, en cas 
de litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els ajuntaments d’Alella, Argentona, Caldes d’Estrac, 
Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Pineda de Mar, Tiana i Vilassar de Dalt en 
matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb 
dependència de la comarca del Maresme. 
 
SEGON.- Acceptar la subvenció per a l’any 2008 per a la gestió del transport 
adaptat de persones amb discapacitat de la comarca, de 1.836,50 euros. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats, a l’efecte oportú. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES 
REGIDORIES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE 
SANT CEBRIÀ I DE CANET DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar compta amb la Regidoria de Promoció 
Econòmica, els objectius  de la qual són, entre d’altres, desenvolupar polítiques 
actives d’ocupació, dinamitzar el mercat laboral, la formació, l’assessorament 
empresarial  o l’assessorament a nous emprenedors. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, des de la seva Regidoria de 
Promoció Econòmica presta serveis similars als que es presten a Canet de Mar. 
 
Atès que hi ha serveis que no es poden prestar de manera individual, per cada 
ajuntament, es considera necessari i convenient establir un conveni de 
col·laboració, entre ambdós ajuntaments per prestar-los de forma conjunta.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,  que es transcriu a 
continuació: 

 



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA I DE CANET DE MAR 
 
1. REUNITS 

 
D’una part, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta representat en aquest acte 
per l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert en qualitat d’alcalde president mandat 
conferit per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
de data                         , assistit pel secretari de la Corporació, senyor Francesc 
Barberà Linares. 
 
I de l’altra, l’Ajuntament de Canet de Mar, representat en aquest acte per l’Il·lm. 
Sr. Joaquim Mas Rius, en qualitat d’alcalde president, segons mandat conferit 
per Decret d’Alcaldia 1183/2007 de data......................... , assistit pel secretari 
de la Corporació, senyor Marcel·lí  Pons Duat. 
 
Ambdues parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament 
plena capacitat jurídica per a l’atorgament d’aquest conveni. 
 
Prèviament, 
 
2. MANIFESTEN 
 
Que les Regidories de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta i de Canet de Mar, tenen per objecte afavorir el desenvolupament 
social i econòmic dels seus municipis a partir d’un compromís en la millora 
contínua dels serveis que ofereixen.  
 
Que la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
essent la regidoria amb més trajectoria d’existència disposa de serveis de 
promoció econòmica homologats, desenvolupant una política de qualitat com és 
amb el servei de formació que ofereix, mantenint i millorant la certificació de 
qualitat segons la Norma ISO 9001:2000 
 
Que ambdós Ajuntaments posen de manifest la necessitat de facilitar l’accés 
dels seus ciutadans a aquells serveis que no poden prestar de manera 
individual en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local. 
 
Que ambdues parts manifesten el seu interès per treballar conjuntament 
polítiques actives d’ocupació, i especialment, el servei de Dinamització del 
Mercat Laboral, la formació, l’assessorament empresarial, i l’assessorament a 
nous emprenedors 
 
Per això, 
 
3. CONVENEN 

 
1.- El present Acord Marc de Col·laboració té per objecte establir llaços 
d’actuació entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per a la execució de: 
 

  

  



a) Dinamització del Mercat Laboral. 
b) Assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
c) Formació adreçada a aturats, treballadors en actiu i programació de 
formació específica per a empreses creades o de nova creació. 
d) Altres projectes relacionats amb les Polítiques Actives per 
l’Ocupació i amb el Desenvolupament Local. 
e) En general, promoure el desenvolupament de polítiques locals al 
territori que afavoreixin l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la 
igualtat davant l’ocupació i l’articulació del territori. 
f) Afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes 
desenvolupant una estratègia de xarxa de serveis. 

 
2.- L’ampliació de la jornada laboral de la Tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta a jornada complerta per tal que pugui dur a terme el 
Servei de Dinamització del Mercat de Treball a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’ampliació de la jornada laboral de la Tècnica d’Ocupació correspondrà a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, donat que d’aquest Ajuntament en 
depèn la seva contractació. La tècnica destinarà part del seu temps a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i part a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en la proporció següent:  
 
- Sant Cebrià de Vallalta 18’75 hores (50 % de la 
dedicació) 
- Canet de Mar 18’75 hores (50 % de la 
dedicació) 
 
La jornada laboral de la tècnica es repartirà a nivell orientatiu de la següent 
manera: 
 

A Sant Cebrià de Vallalta:  dilluns i dimecres de 9:30 a 
16:30 h. 

   dijous de 15:45 a 20:30 h.  
 
A Canet de Mar:    dimarts, dijous i divendres 

de 9:15 a 15:30 h. 
   
Aquest horari podrà variar en funció de les diferents responsabilitats de la 
tècnica pel que fa a la realització d’altres tasques relacionades amb el lloc de 
feina (assistència a reunions, formació, visites a empreses...) i en les quals els 
dos ajuntaments es vegin beneficiats. El repartiment de la dedicació a cada 
ajuntament en aquests casos seguirà la mateixa proporcionalitat (el 50 % a 
Sant Cebrià de Vallalta i el 50 % a Canet de Mar) en el cas que l’absència de la 
tècnica repercuteixi en més hores a un d’aquests ajuntaments, per tant l’horari 
durant aquell període podria variar. Aquesta proporcionalitat en la dedicació 
també es tindrà en compte en períodes destinats a l’elaboració de projectes 
conjunts. 
El temps de trasllat des de Sant Cebrià de Vallalta fins a Canet de Mar computa 
com a temps de dedicació. 
Pel que fa a les despeses de locomoció de la tècnica en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball per motius atribuïbles a ambdós 
ajuntaments, aquestes seran abonades per cada ajuntament en un 50 % del 
valor total de la despesa - d’acord al seu conveni col·lectiu -; si és per motius 

  



atribuïbles exclusivament a un dels dos ajuntaments seran abonades 
directament per aquest ajuntament en la totalitat del seu valor i d’acord al seu 
conveni col·lectiu. 
 
3.- El cost total de la tècnica (sou brut + seguretat social a càrrec de l'empresa) 
serà repartit proporcionalment en funció del temps acordat al punt anterior. 
Mensualment l'Ajuntament de Canet de Mar farà una transferència a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta al compte corrent facilitat per aquest, 
del càrrec que li correspon pels serveis prestats per la tècnica d’ocupació, o 
sigui el 50 % del cost total. Pel que fa al repartiment de les subvencions 
rebudes per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya 
per al desenvolupament del projecte Dinamització del Mercat de Treball, 
l’ajuntament receptor d’aquestes - Sant Cebrià de Vallalta -, pagarà la quantitat 
corresponent a l’Ajuntament  de Canet de Mar, el 50 %, en el termini d’un mes 
des de la recepció a tresoreria de les respectives subvencions. 
 
4.- Cada Ajuntament es compromet a posar a disposició de l'altre aquells 
recursos de què disposa per tal que els usuaris d'ambdós Ajuntaments puguin 
obtenir-ne benefici. 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta: 
 

a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de 
treball, orientació, assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball 
gestionades, Club de la Feina. 
b) Material d'orientació i d'assessorament en Tècniques de recerca de 
Feina. 
c) Projectes de Plans d'Ocupació i Taller d'Ocupació realitzats en 
aquest Ajuntament. 
d) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
e) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben 
a l’atur, treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es 
d’acord a les necessitats transmeses per les empreses locals dels dos 
municipis i pels usuaris dels dos Serveis Locals d’Ocupació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de 
treball, orientació, assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball 
gestionades, Club de la Feina. 
b) Infraestructures de què disposa: 1 aula d’informàtica, espais per 
formació, altres equipaments de Diputació de Barcelona o propietat 
d’institucions públiques que disposen d’aules i les poden cedir. 
c) Formació ocupacional (amb qualitat ISO 9001:2000) 
d) Projectes d’Escola Taller. 
e) Tallers de sensibilització a emprenedors. 
f) Tallers de sensibilització a les noves tecnologies amb els espais 
adequats. 
g) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
h) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben 
a l’atur, treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es 
d’acord a les necessitats transmeses per les empreses locals dels dos 
municipis i pels  usuaris dels dos Serveis Locals d’Ocupació. 

                 
 



 

5.- Es permetrà la prospecció del teixit empresarial de cada municipi per tal de 
millorar les oportunitats d’inserció laboral d’ambdós. 

 
6.- Cada ajuntament cedirà l’espai necessari per a la correcta ubicació de la 
tècnica i la seva incorporació en els projectes esmentats així com en l’equip del 
treball del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
7.- Ambdós municipis es comprometen a: 
o Facilitar el suport necessari així com la informació pertinent sobre totes 
aquelles concurrències i/o iniciatives locals que puguin ser interessants per al 
foment de l’ocupació i el desenvolupament local. 
o Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics al seguiment 
qualitatiu de l’acció. 

o Participar en les sessions que s’organitzin, de suport, assessorament, 
formació, coordinació i seguiment dels projectes. 

o Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar els projectes i 
garantir-ne la bona marxa. 

o Vetllar per a que els objectius establerts en aquest conveni s’acompleixin. 
 
8.- Per tal de dur a terme un bon seguiment de totes les accions conjuntes i 
poder plantejar noves propostes i projectes conjunts, s’establirà un treball en 
xarxa de les tècniques de Promoció Econòmica dels dos Ajuntaments. Es 
planificaran una sèrie de reunions periòdiques on es revisarà el treball fet, es 
resoldran aquelles qüestions que ho requereixin i es discutirà la posada en 
marxa i l’organització de possibles noves accions a engegar, si fossin d’interès. 
Per la resolució de qüestions concretes la coordinació es farà a través de la 
tècnica d’ocupació, ja que és la persona que es trobarà en contacte amb les 
tècniques de tots dos Ajuntaments. 
 

9.- Per tal de fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que es 
duguin a terme de forma conjunta a petició de qualsevol de les parts 
contractants es podrà constituir una comissió de seguiment, nomenant un 
representant de cada ajuntament i es podrà fixar un calendari de reunions 
específiques. 

 
10.- El present Acord Marc de Col·laboració entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una validesa fins el 31 de desembre de 2009.  
 
La renovació de l’acord Marc de Col·laboració es negociarà abans de la 
finalització de l’any 2009. 
 
Un cop llegit per les parts aquest Acord Marc de Col·laboració, i com a prova de 
conformitat amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, el signen en dos 
exemplars al lloc i en la data indicats. 

 
ANNEX 

 

    



    2009 
DADES JORNADA     

Salari mes jornada complerta   1884,11 
pagues extra   314,08 
S.S mes jornada complerta   709,80 

Cost total mes jornada complerta   2907,99 
     

DADES SOL·LICITUD     
Cost total    34895,91 
Cost total SCV   17447,95 
Cost total Canet   17447,95 
%particació SCV   50 
%participació Canet   50 
Aportació subv. Diputació    
Aportació subv. Generalitat    
    12 mesos 

Salari    22609,361 
pagues extra   3768,98 

S.S.   8517,57 
Total   34895,91 

     
CALCULS PER CANET     

salari jornada 18,75 h/mes (12 MESOS)   11304,68 
pagues extra 18,75 h/mes (12 MESOS)   1884,49 
S.S. 18,75 h/mes (12 MESOS)   4258,78 

TOTAL CANET   17447,95 
CALCULS PER SANT CEBRIA DE 

VALLALTA     
salari jornada 18,75 h/mes (12 MESOS)   11304,68 
pagues extra 18,75 h/mes (12 MESOS)   1884,49 
S.S. 18,75 h/mes (12 MESOS)   4258,78 

TOTAL SANT CEBRIA DE VALLALTA   17447,95 
    
SUBVENCIÓ CANET 50 %    
SUBVENCIÓ SANT CEBRIÀ 50 %    
     
COST TOTAL CANET AMB 
SUBVENCIÓ    
COST TOTAL SANT CEBRIÀ AMB 
SUBVENCIÓ  

    2009 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Obres, Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació a 
l’àrea de Promoció Econòmica.   
 
SEGON.- Aprovar una aportació econòmica per a l’any 2009 de 17447,95 € 
amb càrrec a la partida 60 322 22613 del  pressupost ordinari de l’any 2009, 
corresponent al finançament del 50% de les despeses derivades de la 
contractació de la tècnica d’ocupació. 
 
TERCER .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 

6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 FINS AL DIA 5 DE DESEMBRE 
DE 2008 
 
Núm. Data Contingut Signatura 
1191 01/12/08 Inc. Exp. Rest. Leg. caravana zona industrial Òscar Figuerola 
1192 01/12/08 Baixa vehicles Alcalde 
1193 02/12/08 Resolució expedient sancionador gos Alcalde 
1194 02/12/08 Resolució expedient sancionador gos Alcalde 
1195 02/12/08 Rectificació error material, llic. obres majors  Òscar Figuerola 
1196 03/12/08 Resolució expedient sancionador gos Alcalde 
1197 03/12/08 Autorització transmissió 2 places d’aparcament Alcalde 
1198 04/12/08 Nomenament tresorera accidental Alcalde 
1199 04/12/08 Cessió espai festa del sacrifici Alcalde 
1200 04/12/08 Adjudicació definitiva contracte llums Nadal Alcalde 
1201 05/12/08 Nomenament cap accidental brigada Alcalde 
1202 05/12/08 Retorn fiança taules i cadires, C/ Abell Baix, xx Alcalde 
1203 05/12/08 Aprovació memòria valorada obres de 

reparació menor Odèon 
Alcalde 

1204 05/12/08 Agrupació finques Alcalde 
1205 05/12/08 Modificació de pressupost Alcalde 
1206 05/12/08 Restorn garantia definitiva Pabasa Alcalde 
1207 05/12/08 Retorn garantia definitiva urbanització espais 

verds can Salat Busquets 
Alcalde 

1208 05/12/08 Encàrrec a Anortec reparació pilona Alcalde 
 

1209 05/12/08 Aprovació acta preus contradictoris reparació 
mur cementiri 

Alcalde  

 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.32 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 



 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


