
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 
D’ABRIL DE 2009 

 
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: 21.50 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

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

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
 

 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 de data 23.04.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Validació signatura convenis de col·laboració amb diferents residències de Canet 

de Mar per a pràctiques d'infermeria en geriatria 
3.1.- Validació signatura conveni de col·laboració amb l’Hospital residència 
Guillem Mas 
3.2.- Validació signatura conveni de col·laboració amb CDM Residencial 
3.3.- Validació signatura conveni de col·laboració amb la Residència 
Miramar de Canet, SL 
3.4.- Validació signatura conveni de col·laboració amb la Residència Sant 
Martí 



 

3.5.- Validació signatura conveni de col·laboració amb la Residència Sant 
Roc de Canet, SL 
3.6.- Validació signatura conveni de col·laboració amb el Centre Geriàtric 
Cerdanyola, SL 

4. Validació signatura conveni amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a la 
modernització administrativa local 

5. Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per als 
alumnes escolaritzats al CPEE Horitzó Curs escolar 2009/2010 

6. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al 
suport a la cooperació empresarial 2008 

7. Aprovació 1a addenda d'actualització econòmica al conveni de col·laboració amb 
el CCM per a activitats extraescolars 

8. Aprovació conveni Primavera de les Arts, 2009 
9. Relació de decrets des del dia 13 fins al dia 17 d’abril de 2009 
10. Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
23.04.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 23 d’abril de 2009 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 
 
Vista la relació de despeses de data 30 d’abril  de 2009, per import de 196.210,93 EUR, 
corresponent a la relació 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 2009, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 la relació de despeses de data 30 d’abril  2009, per import de    
196.210,93EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per 
import de 31,53 € 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2009. 
 



 

3.- VALIDACIÓ SIGNATURA CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS 
RESIDÈNCIES DE CANET DE MAR PER A PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN 
GERIATRIA 
 
3.1.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 
DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que l’Hospital Residència Guillem Mas de Canet de Mar tingué interès a 
col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i 
la valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, la senyora Pilar de la Fuente Novell directora de l'Hospital Residència 
Guilem Mas (en endavant l’Hospital) i actuant en representació d’aquest, amb domicili al 
carrer Vall, 69 de Canet de Mar i número de NIF B-08323461. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 
hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 



 

II.- Que l’Hospital té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació 
directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les 
seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon desenvolupament de les 
pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració de 
l’Hospital amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat 
en la realització de les pràctiques de perfeccionament professional del curs d’ Auxiliar 
d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les 
instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per l’Hospital, tant pel que 
fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i convivència amb 
les persones residents. 
 
3. L’Hospital es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les alumnes i de la 
valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al final de la realització de les pràctiques de perfeccionament 
professional. 
 
4. L’Hospital avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de qualsevol 
imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat. 
 
5. L’Hospital Residència Guillem Mas es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de 
perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació 
en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i 
 l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi que 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas, per a la realització de 100 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de 
la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als 
anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la 



 

realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de 
qualificacions professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
3.2.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I CDM RESIDENCIAL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que CDM Residencial de Canet de Mar tingué interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i CDM Residencial que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I CDM 
RESIDENCIAL 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, el senyor Joaquim Rovira director de CDM Residencial, raó social Hirnudo 
Rústica, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a l'Avinguda Pau Casals, 4 
5è 1a de Barcelona i número de NIF B-63012264. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 
hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 



 

II.- Que CDM Residencial té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques 
i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon 
desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta acció 
formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració de 
CDM Residencial amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació 
d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de perfeccionament professional del 
curs d’ Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del 
curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per CDM Residencial, tant 
pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i 
convivència amb les persones residents. 
 
3. CDM Residencial es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les alumnes 
i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la coordinadora dels cursos de 
formació ocupacional, al final de la realització de les pràctiques de perfeccionament 
professional. 
 
4. CDM Residencial avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de 
qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb 
normalitat. 
 
5. CDM Residencial es fa responsable de complir les condicions establertes en el Conveni 
de Col·laboració per a pràctiques en empresa de perfeccionament professional segons la 
Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i es convoquen les 
subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, 
adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi que 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i CDM Residencial, per a la realització de 100 hores de formació pràctica per 
part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat per l’Ajuntament de 



 

Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de la Resolució 
TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als anys 2008 i 
2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions 
professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
3.3.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, SL tingué interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic 
que permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament 
professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA 
RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET, SL 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, el senyor Raimond Gurri Lloveras director de la Residència Miramar de 
Canet, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a l'Avinguda Maresme, 29 de 
Canet de Mar i número de NIF B-58565953. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 



 

hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració de 
la Residència Miramar de Canet, SL amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb 
la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència Miramar 
de Canet, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Miramar de Canet, SL es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. La Residència Miramar de Canet, SL avisarà amb suficient antelació a la coordinadora 
dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat. 
 
5. La Residència Miramar de Canet, SL es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de 
perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació 
en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i 
 l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi que 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL, per a la realització de 100 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de 
la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als 
anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de 
qualificacions professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
3.4.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT MARTÍ 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que la Residència Sant Martí tingué interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Martí que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA 
RESIDÈNCIA SANT MARTÍ 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, el senyor Sergi Vicente gerent de la Residència Sant Martí, GrupVL Gestió 
patrimonial i actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer Jaume Ferran, 2 
Polígon Coll de la Manya de Granollers i número de NIF G-62813233. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 



 

I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 
hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 
II.- Que la Residència Sant Martí té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la 
seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les 
pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon 
desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta acció 
formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració de 
la Residència Sant Martí amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació 
d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de perfeccionament professional del 
curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del 
curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència Sant 
Martí, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i 
convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Sant Martí es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les 
alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la coordinadora dels 
cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les pràctiques de 
perfeccionament professional. 
 
4. La Residència Sant Martí avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, 
de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  
amb normalitat. 
 
5. La Residència Sant Martí es fa responsable de complir les condicions establertes en el 
Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de perfeccionament professional 
segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i es 
convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris 
i emergents, adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució 
TRI/173/2006 i signat pel representant de l’Administració, el representant legal de 
l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi que 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l'encapçalament.  

 



 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Martí, per a la realització de 100 hores de formació pràctica 
per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat per l’Ajuntament de 
Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de la Resolució 
TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als anys 2008 i 
2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions 
professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
3.5.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, SL tingué interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic 
que permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament 
professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA 
RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET, SL 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, el senyor Raimond Gurri Lloveras director de la Residència Sant Roc de 
Canet, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a l'Avinguda Maresme, 29 de 
Canet de Mar i número de NIF B-60338894. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 



 

 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 
hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració de 
la Residència Sant Roc de Canet, SL amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb 
la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència Sant 
Roc de Canet, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Sant Roc de Canet, SL es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. La Residència Sant Roc de Canet, SL avisarà amb suficient antelació a la coordinadora 
dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat. 
 
5. La Residència Sant Roc de Canet, SL es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de 
perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació 
en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i 
 l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a fi que 
l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 



 

I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 100 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de 
la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als 
anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de 
qualificacions professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
3.6.- VALIDACIÓ DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL CENTRE GERIÀTRIC CERDANYOLA, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació ocupacional i l’article 9.2 de la 
Resolució, el qual estableix que es poden fer pràctiques no laborals de perfeccionament 
professional en empreses fora de la durada de l’acció formativa subvencionada, sempre 
que aquestes tinguin coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica i 100 
hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren a terme en 
hospitals o centres de salut i es feren entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 
2009. 
 
Atès que el Centre Geriàtric Cerdanyola, SL tingué interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permeteren el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Centre Geriàtric Cerdanyola, SL que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL 
CENTRE GERIÀTRIC CERDANYOLA, SL 
 
Canet de Mar, 7 de gener de 2009 
 
D'una part, el senyor Ginés Teruel Gila director del Centre Geriàtric Cerdanyola, SL i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili a l'Avinguda Maresme, 29 de Canet de 
Mar i número de NIF B-60535374. 
 



 

I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb 
domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-0803900-J, el qual 
intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 304 hores de 
formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de perfeccionament professional en 
hospitals o centres de salut i es realitzaran entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març 
de 2009. 
 
II.- Que el Centre Geriàtric Cerdanyola, SL té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes 
durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el present 
conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la col·laboració del 
Centre Geriàtric Cerdanyola, SL amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb 
la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament professional del curs 
tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes pel Centre Geriàtric 
Cerdanyola, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. El Centre Geriàtric Cerdanyola, SL es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. El Centre Geriàtric Cerdanyola, SL avisarà amb suficient antelació a la coordinadora 
dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat. 
 
5. El Centre Geriàtric Cerdanyola, SL es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de 
perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació 
en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadores/es en situació d’atur  i 
 l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 



 

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

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Centre Geriàtric Cerdanyola, SL, per a la realització de 100 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de 
la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per als 
anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de 
qualificacions professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
4.- VALIDACIÓ SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT 
D'ARENYS DE MAR PER A LA MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA LOCAL 
 
Atès que al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 58, de 7 de març de 2008, es publicà la 
Resolució, de 4 de març de 2008, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a 
la Societat d’Informació, per la qual s’efectuà la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
per a la realització de projectes i accions de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació dins del Pla Nacional d’Investigació Científica, 
Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011. 
 
Atès que dins l’objecte d’aquesta resolució figura, al punt tercer, d.1 i d.2, el 
subprograma Avança Serveis Públic Digitals, claus TSI - 0500100 i TSI – 0500200. 
Aquest subprograma es regula d’acord amb el que preveu l’Annex VIII d’aquesta 
Resolució. 
 
Atès que els ajuntaments d'Arenys de Mar i de Canet de Mar estan interessats a 
presentar de manera conjunta el projecte Modernització administrativa local: adaptació 
de la infraestructura tecnològica i tècnica per a l'adequació a la LOPD i a la LAECSP i 
per a la implantació de l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC), per la qual cosa, ambdues 
corporacions municipals, que sumen un total de 27.831 habitants, segons els padrons 
de 2007, acorden presentar un projecte o acció en cooperació al subprograma Avança 
Serveis Públics Digitals, l’objecte del qual és impulsar el desenvolupament i la 
implantació de la societat de la informació a les entitats locals i potenciar els serveis 
públics per als ciutadans i les empreses, afavorint, d’aquesta manera, el seu accés i 
inclusió a la societat d’informació. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de cooperació signat entre totes dues corporacions 
que regula els drets i les obligacions d'ambdós ajuntaments i que es transcriu a 
continuació: 

 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE CANET DE MAR I 
D’ARENYS DE MAR 
 
Al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 58, de 7 de març de 2008, es publicà la Resolució, de 4 
de març de 2008, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat 
d’Informació, per la qual s’efectuà la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la 
realització de projectes i accions de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació dins del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i 
Innovació Tecnològica 2008-2011. 
 
Dins l’objecte d’aquesta resolució figura, al punt tercer, d.1 i d.2, el subprograma Avança 
Serveis Públic Digitals, claus TSI - 0500100 i TSI – 0500200. Aquest subprograma es 
regula d’acord amb el que preveu l’Annex VIII d’aquesta Resolució. 
 
El municipi d'ARENYS DE MAR és una entitat local d’acord amb la definició donada per 
l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb una 
població de 14.450 habitants, segons revisió del padró municipal a 1.1.2008. 
 
El municipi de CANET DE MAR és una entitat local d’acord amb la definició donada per 
l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb una 
població de 13.381 habitants, segons revisió del padró municipal a 1.1.2008. 
 
Per la qual cosa, ambdues corporacions municipals, que sumen un total de 27.831 
habitants, segons els padrons de 2007, acorden presentar un projecte o acció en 
cooperació al subprograma Avança Serveis Públics Digitals, l’objecte del qual és impulsar 
el desenvolupament i la implantació de la societat de la informació a les entitats locals i 
potenciar els serveis públics per als ciutadans i les empreses, afavorint, d’aquesta 
manera, el seu accés i inclusió a la societat d’informació. 
 
Aquest conveni de cooperació regula els drets i les obligacions dels ajuntaments de 
d'ARENYS DE MAR i de CANET DE MAR, respectivament, i que es concreten en les 
estipulacions següents: 
 
Primera.- El projecte que presentaran els ajuntament d'ARENYS DE MAR  i de CANET 
DE MAR és el següent: MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA LOCAL: ADAPTACIÓ DE 
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA I TÈCNICA PER A L'ADEQUACIÓ A LA LOPD 
I A LA LAECSP I PER A LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
(OAC). 
 
Segona.- En el cas que s’atorgués finalment la subvenció sol·licitada, ambdós 
ajuntaments s’obliguen a consignar als pressupostos municipals respectius les quantitats 
que resultin de la resolució pertinent de la Direcció General per al Desenvolupament de la 
Societat de la Informació. 
 
Tercera.- En el cas que sigui necessari, ambdós ajuntaments s’obliguen a compartir el 
tipus d’infraestructura informàtica susceptible de ser compartida. 
 
Així mateix, ambdós ajuntaments s’obliguen a compartir en col·laboració tota la fase de 
formació del personal al qual pugui anar dirigit el projecte. 
 
Quarta.- Nomenar com a director del projecte el responsable informàtic de l'Ajuntament 
d'ARENYS DE MAR, Sr. JORDI MAIMÍ GIRBAL, i com a coordinador funcional i tècnic el 
responsable informàtic de l'Ajuntament de CANET DE MAR, Sr. SERGI CANTÓN 
GAVILÁN. Ambdós s'incorporaran a l'equip responsable juntament amb el Sr. IVAN 
ARANDA MENA, personal eventual de l'Ajuntament de CANET DE MAR. 
 
Aquest conveni de col·laboració s’ha de presentar al mateix temps que la sol·licitud d’ajut 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i es formalitza a l’empara de la Resolució que 
efectua la convocatòria per a la concessió d’ajuts i de l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 



 

17 de novembre, general de subvencions. Aquest conveni de col·laboració té vigència fins 
que hagi transcorregut el termini de prescripció, previst als articles 39 i 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, esmentada. 
 
L’alcalde d'ARENYS DE MAR i, al mateix temps, l’alcalde de CANET DE MAR han 
atorgat el poder notarial corresponent a favor de l’advocat i secretari general de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, senyor Marcel·lí Pons i Duat, amb DNI 39 659 234 N, amb 
sistema d’identificació i autentificació electrònica, ACA, emès pel Consell General de 
l’Advocacia Espanyola, perquè, en nom i representació d'ambdós ajuntaments, pugui 
formalitzar la sol·licitud d’ajut econòmic per a la realització del projecte o l’acció en 
cooperació, dins de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
corresponent a l’Àrea d’Actuació de Ciutadania Digital del Pla Avança; subprograma 
Avança Serveis Públics Digitals, convocat mitjançant Resolució de 4 de març de 2008, de 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, BOE núm. 
58, de 7 de març de 2008. 
 
Aquesta representació inclou l’accés al registre electrònic del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, on es podran consultar els documents que es presentin, efectuar la 
presentació de la documentació addicional que pugui ser requerida per l’òrgan instructor i 
l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
Així mateix, comportarà l’acceptació per rebre totes les comunicacions i les notificacions 
que es facin durant la tramitació de l’expedient electrònic, d’acord amb el que preveu 
l’Ordre ITC/2928/2004 i l’Ordre ITC/2739/2007. 
 
Addicionalment, s’han d’utilitzar, per part del representant dels ajuntaments d'ARENYS 
DE MAR i de CANET DE MAR, el sistema complementari d’alertes i la possibilitat de 
consultar electrònicament les propostes de resolució provisional i les mateixes 
resolucions de concessió. 
 
I perquè consti a l’efecte escaient, s’atorga aquest conveni de col·laboració en el municipi 
d'ARENYS DE MAR a 30 d'abril de 2009, en presència del secretari general de 
l’Ajuntament, el qual en dóna fe, atès que firmen i rubriquen en presència seva el senyor 
Joaquim Mas Rius, alcalde president de l’Ajuntament de Canet de Mar i el senyor Ramon 
Vinyes i Vilà , alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Validar la signatura del conveni de col·laboració signat entre els municipis de 
Canet de Mar i d'Arenys de Mar per a la presentació conjunta del projecte: 
modernització administrativa local: adaptació de la infraestructura tecnològica i tècnica 
per a l'adequació a la LOPD i a la LAECSP i per a la implantació de l'Oficina d'Atenció 
al Ciutadà (OAC). 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les parts interessades a l'efecte oportú. 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
L’ALT MARESME AMB ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE HORITZÓ DE 
PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL CURS 
ESCOLAR 2009/2010 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació promou el dret a l’equitat en 
l’ensenyament i pel que a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 



 

indica que l’escolarització d’aquest alumnat es regeix pels principis de normalització i 
inclusió i assegura la seva no-discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i la 
permanència en el sistema educatiu. 
 
Atès que segons aquest Llei, correspon a les administracions educatives assegurar els 
recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent 
a l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials, puguin assolir el 
màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els 
objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
Atès que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o 
entitats públiques, per facilitar l’escolarització i una incorporació més bona d’aquest 
alumnat al centre educatiu. 
 
Atès que l’escola pública d’educació especial L’Horitzó és l’únic centre d’aquestes 
característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme municipal de Pineda de Mar 
i que és l’escola de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Atès que hi ha alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
Es per això que es vol crear un marc de cooperació econòmica entre els ajuntaments 
de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes residents en els diferents 
municipis i que estiguin escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar per a la 
realització i el desenvolupament d’activitats educatives complementàries. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar per dur a terme aquesta cooperació, el 
contingut del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB 
ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE HORITZÓ DE PINEDA DE MAR I EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL CURS ESCOLAR 2009/2010. 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2009 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Josep Jo i 
Munné i 
 
D’altra part,  
 
L’Il·lm. Sr. Ramon Maria Vinyes i Vilà, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Carles Mora i Tuxans, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Munt, 
L’Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé i Mas, alcalde de l’ajuntament de Calella, 
L’Il·lm. Sra. Silvia Tamayo Matas, 3a tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, 
La Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, alcaldessa de l’ajuntament de Malgrat de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’ajuntament de Palafolls, 
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Jaume Borrell Puigvert, alcalde de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, alcalde de l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, alcalde de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Josep Monreal i Ribot, alcalde de l’ajuntament de Santa Susanna, 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera, 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació d’aquest 
conveni, i en conseqüència,  



 

 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (en endavant, LOE) 
promou el dret a l’equitat en l’ensenyament i pel que fa a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu indica el següent: 
 
Article 74. Escolarització. 
 
1. L’escolarització de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials es regeix 
pels principis de normalització i inclusió i assegura la seva no-discriminació i la igualtat 
efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu (...). 
 
Així mateix, la LOE preveu pels alumnes d’educació especial, entre d’altres principis, els 
que es destaquen a continuació: 
 
Article 71. Principis. 
 
2. Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè 
els i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent a l’ordinària, perquè 
presenten necessitats educatives especials (...), puguin assolir el màxim desenvolupament 
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb 
caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
 5. Les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o 
entitats públiques (...), per facilitar l’escolarització i una incorporació més bona d’aquest 
alumnat al centre educatiu. 
 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CPEE Horitzó) 
és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme 
municipal de Pineda de Mar i que és l’escola de referència d’educació especial dels 
municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CPEE Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat 
per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de cooperació econòmica 
entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes 
residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats en el CPEE Horitzó de 
Pineda de Mar per a la realització i desenvolupament de les següents activitats educatives 
complementàries: 
 
- Transport per sortides del centre. 
- Teatre de l’escola. 
- Activitats terapèutiques. 
- Participació en competicions esportives. 
- Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels alumnes. 
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració supramunicipal, 
assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes 
escolaritzats al CPEE Horitzó i els òrgans de direcció del centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar, en el primer trimestre del 
curs escolar, la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu municipi, que es 



 

destinaran a les activitats educatives complementàries que es desenvoluparan al llarg del 
curs escolar. El Consell Comarcal remetrà mensualment al CPEE Horitzó les aportacions 
que els diferents ajuntaments hagin anat abonant. 
 
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es basarà en el llistat 
que el centre escolar li faci arribar a l’inici del curs escolar, en les termes que preveu el 
pacte quart d’aquest conveni. En aquests llistats figuraran els alumnes matriculats en el 
curs escolar i, d’acord amb el que preveu el pacte cinquè, els ajuntaments abonaran la 
quantitat resultant al Consell Comarcal del Maresme, que serà liquidada al CPEE Horitzó 
de Pineda de Mar. 
 
En el cas d’incorporació de nous alumnes, una vegada iniciat el curs escolar, el CPEE 
Horitzó informarà al Consell Comarcal del Maresme perquè l’ajuntament del municipi de 
procedència dels nous alumnes realitzi l’aportació econòmica corresponent, que serà 
proporcional en funció de la data d’ingrés dels alumnes nouvinguts al centre. 
 
QUART.- El Consell Comarcal del Maresme vetllarà, en tot moment, perquè la direcció del 
CPEE Horitzó de Pineda de Mar: 
 
1. Elabori i trameti, a l’inici de cada curs escolar, un llistat per a cada municipi que 
contingui els noms, cognoms, adreça d’empadronament i data de naixement de cada un 
dels alumnes escolaritzats al centre, i el programa i pressupost dels serveis educatius 
complementaris previstos. S’adjuntarà, a més, el certificat d’aprovació de les activitats 
educatives complementàries que es duran a terme, signat pel president del Consell 
Escolar. 
 
2. Posi a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments signants que ho desitgin els 
mitjans materials necessaris a fi i efecte de garantir la transparència del destí de les 
aportacions dels ajuntaments. 
 
3. Aporti al Consell Comarcal del Maresme la següent documentació justificativa a final de 
curs: 
 
a). Memòria detallada de les activitats educatives complementàries desenvolupades 
durant el curs escolar. 
 
b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació d’obligacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació, per import igual o superior al conveniat, i que contingui el 
número de factura, data, nom, NIF del proveïdor i import justificat.  
 
c). Còpia de les factures imputades a l’aportació econòmica objecte d’aquest conveni.  
 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del 31 de 
juliol del 2010. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la liquidada, el centre 
haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada al Consell Comarcal del 
Maresme que, per la seva banda, la distribuirà als consistoris, en funció del llistat 
d’alumnes facilitat. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament, durant el primer 
trimestre del curs escolar, còpia del llistat d’alumnes residents al seu municipi i el 
programa d’activitats aprovades pel Consell Escolar, juntament amb la liquidació 
econòmica que correspongui a cada consistori, amb l’objectiu que l’escola pugui disposar 
del finançament necessari per dur a terme les activitats educatives complementàries 
aprovades pel Consell Escolar. 
 
SISÈ.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 
21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització 



 

de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i 
d’acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per 
a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir 
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la 
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat 
d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxer Automatitzats que contenen dades 
personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
 
SETÈ.- La vigència del present conveni és susceptible de pròrroga per tàcita reconducció, 
sempre i quan cap de les parts signants no el denunciï.  
 
VUITÈ.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
a). per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
NOVÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran resoltes de mutu acord per 
les parts signatàries i, en cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i 
data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Així, doncs, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per 
a alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó el curs escolar 2009/2010. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb càrrec a 
la partida 50 42200 48905 del pressupost vigent per aquest 2009. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, per signar el conveni de referència 
en virtut de la delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 
de juliol. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, com a 
administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de 
l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i els òrgans de direcció del 
centre. 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 8 AJUNTAMENTS DEL MARESME PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ “SUPORT A LA COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL DE 8 AJUNTAMENTS DEL MARESME ANY 2008” EMMARCAT EN 
EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2008 DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 
DEL MAREME 
 
Atès que en data 11 de desembre de 2003 es va signar l’Acord Marc del Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Maresme pels anys 2004-2007, per part dels 30 



 

ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Maresme, les organitzacions 
sindicals UGT i CCOO i les organitzacions empresarials FAGEM, i PIMEC-SEFES, i 
que en aquest acord es va reconèixer al Consell Comarcal del Maresme com a 
coordinador i interlocutor de l’esmentat Pacte davant d’altres administracions pel 
període 2004-2007, prorrogant-se per acord de Ple del Consell Comarcal del Maresme 
de data 20 de novembre de 2007, per la totalitat de l’exercici 2008. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 16 d’abril de 2008, com a integrant del 
Pacte Territorial del Maresme, en el marc de la convocatòria de Pactes Territorials 2008 
de la Diputació de Barcelona, va sol·licitar confinançament per al desenvolupament de 
l’acció “Projecte de Cooperació Empresarial 2008” de la Xarxa de Barcelona Municipis 
de Qualitat per a l’any 2008. 
  
Atès que l’Acord d’Atorgaments d’Ajuts de la XBMQ de la Diputació de Barcelona de 24 
de juliol de 2008 relativa al Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme per l’any 
2008, aprova subvencionar amb 19.600€ l’acció anomenada “Projecte de Cooperació 
empresarial 2008” en el marc del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i 
l’Ocupació del Maresme, i que es va sol·licitar i atorgar una pròrroga d’execució fins el 
30 de juny de 2009 per dita acció. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en data 19 de febrer de 2009 acordà 
l’acceptació de subvenció de 1.714€ de la Diputació de Barcelona, per a la realització 
de l’acció “Projecte de Cooperació Empresarial 2008” en el marc del Pacte Territorial 
per l’Ocupació del Maresme 2008. 
  
Atès que en data 17 de març de 2009 el Consell Comarcal del Maresme aprovà el 
conveni de col·laboració entre el mateix Consell Comarcal i els ajuntaments 
d’Argentona, Canet de Mar, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Cebrià de 
Vallalta, Tordera i Santa Susanna per la realització de l’acció “Projecte de cooperació 
empresarial 2008” emmarcada dins el Pla d’Acció Conjunt 2008 del Pacte Territorial pel 
Desenvolupament Local i l’Ocupació del Maresme.  
  
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el següent: 
  

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I  8 
AJUNTAMENTS DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ “SUPORT 
A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL DE 8 AJUNTAMENTS DEL MARESME ANY 2008” 
EMMARCAT EN EL PLA D’ACCIÓ CONJUNT 2008 DEL PACTE TERRITORIAL PER 
L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
  
Mataró, el dia 17 de març de  2009 
  
REUNITS 
  
D’una part, el Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, actuant 
en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 
I de l’altra el Sr. Josep Masó i Nogueras, alcalde de l’Ajuntament d’Argentona 
I de l’altra el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar 
I de l’altra el Sr. Jordi Ràmia Gisbert, alcalde de l’Ajuntament de Montgat 
I de l’altra el Sr. Joan Baliarda i Sardà, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
I de l’altra el Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar  
I de l’altra el Sr. Jaume Borrell i Puigvert  , alcalde de l’ajuntament de St. Cebrià de Vallalta 
I de l’altra el Sr. Joan Carles García Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera 
I de l’altra el Sr. Josep Monreal i Ribot , alcalde de l’Ajuntament de Santa Susanna 
  



 

MANIFESTEN 
  
I.                     Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els 
alcaldes dels ajuntaments del Maresme, FAGEM, PIMEC, CCOO i UGT, l’Acord Marc del 
Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme  pels anys 2004-2007 en el qual els signants 
manifestaven la voluntat de renovar el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, sota 
la coordinació del Consell Comarcal del Maresme per impulsar línies de treball comunes 
per afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes, desenvolupant una 
estratègia en xarxa. 
  
II.                    Que en data 20 de novembre de 2007 el Consell comarcal del Maresme va 
aprovar com a coordinador del Pacte del Maresme, prorrogar aquest acord per tot l’any 
2008. 
  
III.                  Que s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori 
que afavoreixen l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant 
l’ocupació i l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans d’Acció  
anual d’abast comarcal. 
  
IV.                   Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la 
creació de xarxes de cooperació sectorials adreçats a col.lectius i organismes, actuant en 
l’àmbit d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social. 
  
V.                   Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, te com 
a objectiu principal facilitar als ajuntaments i entitats integrants del Pacte recursos i suport 
que afavoreixin el desenvolupament de polítiques ld’ocupació i desenvolupament local a la 
comarca. 
  
VI.                  Que en data 24 de juliol de 2008 el Consell Comarcal va registrar la 
notificació de l’Acord d’Atorgament d’Ajuts de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per 
l’any 2008 al Pacte Territorial del Maresme pel programa de Concertació Territorial 2008. 
  
VII.          Atès que en aquesta notificació hi figurava l’acció “Projecte de Cooperació 
Empresarial 2008” en les que hi  participen  els ajuntaments següents: Argentona, Canet 
de Mar, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Dalt, St. Cebrià  de Vallalta, Tordera i Santa 
Susanna. 
  
VIII.         Que es va sol.licitar i atorgar una pròrroga d’execució fins el 30 de juny de 2009 
per l’acció Projecte de Cooperació Empresarial 2008 
  
IX.           Atès que hi ha uns Objectius Generals per part dels ajuntaments participants a 
l’acció  que són: 
- Fomentar el treball en xarxa i millorar la competitivitat a partir de l’intercanvi 
d’experiències que facilitin i promoguin la cooperació empresarial. 
- Crear vincles entre les empreses i els serveis municipals d’ocupació i promoció 
econòmica. 
  
X.            Atès que l’acció “Projecte de Cooperació Empresarial 2008” emmarcada en el  
Pla d’Acció Conjunt 2008, te un cost total de 39.200€ i una subvenció de 19.600€ per part 
de la Diputació de Barcelona .Aquestsa subvenció  es distribueix de la següent manera: 
   
  Subvenció 50% cost total 
Argentona                1.714 €                    
Canet de Mar                1.714 €                      
Montgat                1.714 €                      
Premià de Dalt                1.714 €                    
Pineda de Mar                 1.714 €                    
St. Cebrià de Vallalta                1.714 €                    
Tordera                1.714 €                    



 

Santa Susanna                 7.602€                    
TOTAL SUBVENCIÓ                 19.600€ 
    
  
    Aquesta acció té un cofinançament per part del Consell Comarcal del Maresme de 
19.600€ que representa el 50% del cost total. 
  
Atesos els motius esmentats, les entitats signants acorden: 
  
PACTES 
  
PRIMER.- Objecte. 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre 
el Consell Comarcal del Maresme i els 8 ajuntaments participants per al desenvolupament 
de l’acció “PROJECTE DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL” : tal i com es recull en la 
memòria adjunta al present conveni. 
  
SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme. 
Per afavorir aquesta col·laboració i la coordinació entre l’entitat participant, el Consell 
Comarcal del Maresme es compromet a: 
  
1.  Coordinar i fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com 
es recull en els documents que s’annexen al present conveni.  
2. Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic dels ajuntaments per tal 
d’afavorir l’optimització dels recursos i el treball conjunt entre tots els agents i institucions 
implicades. 
  
3. Fer d’interlocutor, amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal, per 
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert, per aquestes 
amb l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades. 
4. Tramitar el pagament de les subvencions a tots els ajuntaments participants un cop 
rebuda la quantitat total per part de la Diputació de Barcelona, i aquesta es realitzarà en 
un sol pagament cada una. 
  
TERCER.- Compromisos dels 8 Ajuntaments participants a l’acció. 
Per afavorir aquesta col·laboració i la coordinació de l’acció els ajuntaments es 
comprometen a: 
  
1. Desenvolupar i executar amb els seus mitjans tècnics les accions. 
- Fomentar el treball en xarxa i millorar la competitivitat a partir de l'intercanvi 
d'experiències que facilitin i promoguin la cooperació empresarial. 
- Crear vincles entre les empreses i els serveis municipals d'ocupació i promoció 
econòmica. 
- Canalitzar els projectes de cooperació. 
2. Participar en les sessions que s’organitzin, conjuntes o individuals, de suport, 
assessorament, formació, coordinació i seguiment dels projectes. 
3. Facilitar informació i suport al Consell Comarcal en aquells aspectes que així ho 
requereixin i en el termini que aquest estableixi. 
4. Facilitar tota la informació necessària  per a la justificació tècnica i econòmica de la 
gestió de la subvenció rebuda del Consell Comarcal que es determina com a data màxima 
el 30 de juny del 2009. 
5. Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-ne la 
bona marxa. 
6. Contribuir pel desenvolupament de  l’actuació “PROJECTE DE COOPERACIÓ     
EMPRESARIAL” amb un cost total de  39.200€ que s’haurà de presentar documentació 
acreditativa de la despesa per cad ajuntament  i que tindrà una subvenció total de de 
19.600€ per part de la Diputació de Barcelona tal i com s’assenyala al punt X. El Consell 
Comarcal del Maresme contribuirà al cofinançament del 50% restant amb personal propi. 
  



 

QUART.- Seguiment 
Per fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de 
forma conjunta, cadascuna de les parts signatàries del present conveni designarà un 
representant, en el moment en que sigui requerida una reunió de seguiment per qualsevol 
de les parts signants. 
  
CINQUÈ.- Confidencialitat  
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( arts. 11.5 i 
21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització 
de les activitats objecte del present  conveni en els termes que en ell s’estableixen i 
d’acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 
  
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les 
mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la 
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de mesures de Seguretat de Fitxers Automatitzats que contenen dades 
personals, en el nivell que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
  
SISÈ.-  Vigència. 
La vigència del present conveni s’inicia l’endemà de la seva signatura i fins que totes les 
activitats vinculades a l’actuació estiguin finalitzades. 
  
SETÈ.- Incompliment 
L’incompliment dels pactes establerts per part de qualsevol de les parts signants implicarà 
la revisió automàtica del projecte i per tant del present conveni.  
  
VUITÈ.- Jurisdicció 
La jurisdicció contenció – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la 
via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni. 
  
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document 
mitjançant duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data ut supra. 

  
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i els ajuntaments d’Argentona, Canet de Mar, Montgat, Pineda de Mar, 
Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera i Santa Susanna per a la realització de 
l’acció “Projecte de cooperació empresarial 2008” emmarcada dins el Pla d’Acció 
Conjunt 2008 del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació del 
Maresme. 
  
SEGON.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
  
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats en la seva part necessària, per 
al seu coneixement i efectes.  
 



 

7.- APROVACIÓ 1A ADDENDA D'ACTUALITZACIÓ ECONÒMICA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Atès que en data 23 de gener de 2008 es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, per al Servei 
de suport a la Gestió de les Activitats Extraescolars del municipi. 
 
Atès que en el Pacte sisè d'aquest conveni es preveu que aquest serà prorrogable 
automàticament de curs escolar en curs escolar essent necessari l'aprovació i posterior 
signatura de la corresponent addenda d'actualització econòmica, amb caràcter previ a 
l'inici del respectiu període de vigència del conveni. 
 
Atès que, d'acord amb l'IPC estatal per a l'any 2008, s'escau actualitzar per a la 
propera anualitat de vigència del conveni esmentat, l'import a aportar per l'Ajuntament 
de Canet de Mar amb l'increment de 8,65 euros a l'aportació econòmica inicial. 
 
Vista i trobada conforme la primera addenda d'actualització econòmica del conveni 
esmentat, la qual es transcriu a continuació: 
 

1a ADDENDA D'ACTUALITZACIÓ ACONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DEL MARESME ADHERITS AL SERVEI DE SUPORT A LA 
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 
 
A Mataró, a 18 de març de 2009 
 

REUNITS 
 

D'una part, l'Il·lm. Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar en nom i representació 
de l'esmentada entitat, 
 
D'una altra part, l'Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del 
Maresme, 
 

MANIFESTEN 
 

PRIMER.- Que en data 23 de gener de 2008 es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, per al Servei de 
suport a la Gestió de les Activitats Extraescolars del municipi. 
 
SEGON.- Que en el Pacte sisè d'aquest conveni es preveu que aquest serà prorrogable 
automàticament de curs escolar en curs escolar essent necessari l'aprovació i posterior 
signatura de la corresponent addenda d'actualització econòmica, amb caràcter previ a 
l'inici del respectiu període de vigència del conveni. 
 
TERCER.- D'acord amb l'IPC estatal per a l'any 2008, s'escau actualitzar per a la propera 
anualitat de vigència del conveni esmentat, l'import a aportar per l'Ajuntament de Canet de 
Mar amb l'increment de 8,65 euros a l'aportació econòmica inicial. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, que es reconeixen recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen el següent, 
 

PACTES 
 

PRIMER.- ACTUALITZAR l'aportació econòmica al Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, pel Servei de Suport a la 



 

Gestió de les Activitats Extraescolars del municipi, en 626,60 euros per al present any de 
vigència. 
 
SEGON.- L'Ajuntament de Canet de Mar abonarà l'import que li correspon estipulat en el 
Pacte primer, a partir de la liquidació que li serà lliurada per part del Consell Comarcal del 
Maresme un cop esdevingui signada la present addenda d'actualització econòmica. 
 
TERCER.- MODIFICAR el Pacte sisè del citat conveni, per anotar-hi que aquest conveni 
quedarà prorrogable tàcitament de curs escolar en curs escolar, establint la seva 
actualització econòmica en funció de l'IPC estatal (desembre), amb caràcter previ a l'inici 
del respectiu període de vigència del conveni. Per a tal fi, el Consell Comarcal del 
Maresme trametrà a l'Ajuntament corresponent, un notificació i la liquidació corresponent 
a l'actualització per al període vigent. 
 

Per això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi Ambient,  
Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la 1a addenda d'actualització econòmica al conveni de col·laboració 
entre els ajuntaments del Maresme al servei de suport a la gestió de les activitats 
extraescolars del Consell Comarcal del Maresme. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa aquesta addenda, amb càrrec a la partida 50 
42200 48905 del pressupost vigent per a l'any 2009. 
 
TERCER.- Facultar l'alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme a l'efecte oportú. 
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI PRIMAVERA DE LES ARTS 2009 
 
Atès que des de fa deu anys, els ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes 
d’Estrac, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar organitzen 
conjuntament un cicle d’espectacles anomenat Primavera de les Arts. 

 
Atès que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt és l’encarregada de 
coordinar els temes relacionats amb la publicitat i la difusió d’aquest Cicle, com també 
de tots els temes relacionats amb la sol·licitud de subvencions, les despeses i els 
ingressos que es produeixin a conseqüència de la celebració d’aquest cicle. 
 
Atès que les despeses o els ingressos que es derivin d’aquest cicle s’hauran de repartir 
entre tots els municipis participants. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar entre tots els ajuntaments que participen en 
aquest cicle, el contingut del qual és el següent: 

 
A Arenys de Mar, el 30 d’abril de 2009 es reuneixen: 
 
D'una part el senyor Ramon Vinyes i Vilà, amb DNI núm. 36926793 V, alcalde  de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
D’altra el Sr. Carles Móra i Tuxans, amb DNI núm. 77531110 L, alcalde de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt.  
D'una part el senyor Joaquim Arnó i Porras, amb DNI núm. 38806738 B, alcalde de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 



 

D'una part el senyor Joaquim Mas i Rius, amb DNI núm. 38766750 C, alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
D'una part el senyor Jaume Borrell i Puigvert, amb DNI núm. 38781473 T, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.  
D’una part el senyor Manuel Mombiela i Simón, amb DNI núm. 37884923 J, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.  

  
 Totes les parts, amb la voluntat de formar una agrupació que programarà el cicle 
PRIMAVERA DE LES ARTS, l’escenari al Maresme. 
  
 CONVENEN 
 
Primera.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt, tal com ho va fer el passat exercici 2008, 
coordinarà, a través de la Regidoria de Cultura, durant l’any 2009, els temes relacionats 
amb la publicitat i difusió del Cicle “Primavera de les Arts (10a temporada)”, que engloba 
els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant 
Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar. 
 
Segona.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt gestionarà i assumirà les despeses derivades 
dels actes protocol·laris de presentació del Cicle i de la publicitat i difusió dels espectacles. 
 
Tercera.- Es faculta l’Ajuntament d’Arenys de Munt com a representant per sol·licitar, 
gestionar i percebre la subvenció convocada per la Generalitat de Catalunya, en el marc 
dels projectes de col·laboració intermunicipal per la programació d’activitats culturals de 
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals. També 
s’inclouen en aquesta clàusula els ingressos que puguin provenir de patrocinis diversos, 
obtinguts fruit de la cessió de l’empresa que es contracti per la publicitat i difusió dels 
espectacles. 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt haurà de complir les obligacions que, com a beneficiari, 
poguessin correspondre a l’agrupació de municipis que integren Primavera de les Arts. 
 
Així mateix, i en allò que es refereix a l’esmentada convocatòria de subvencions de la 
Generalitat de Catalunya, en virtut d’aquest conveni es posa de manifest que tots els 
integrants del cicle Primavera de les Arts reuneixen els requisits exigits per les bases de la 
convocatòria, atesa la seva consideració de beneficiaris. 
 
Quarta.- Els ajuntaments que integren Primavera de les Arts hauran d’aprovar un preu 
públic per a la venda d’entrades dels diferents espectacles que haurien de ser de 7 euros 
amb caràcter general i de 10 euros per a aquells espectacles la despesa dels quals suposi 
un esforç econòmic per a la regidoria que programa. Pel que fa al preu de les entrades 
d’espectacles infantils, cada municipi aprovarà l’import que consideri oportú i podrà aplicar 
bonificacions o preus especials segons el seu criteri. 
 
Cinquena.- Una vegada acabat l’exercici i després d’haver percebut tots els ingressos que 
s’hagin pogut gestionar provinents de la subvenció i patrocinis esmentats, i haver efectuat 
el pagament de totes les despeses comunes derivades dels actes protocol·laris de 
presentació del Cicle i de la publicitat i difusió dels espectacles, l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt practicarà una liquidació. Si del resultat d’aquesta liquidació en resulten beneficis, 
aquests es repartiran als diferents municipis en funció de la despesa real efectuada per 
cada un d’ells; si el resultat és negatiu i hi ha hagut més despesa que benefici, es farà 
servir el mateix criteri per a la facturació a cada població de la quantitat a compensar a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
 
Sisena.- El pagament de l’import que resulti de la liquidació definitiva es realitzarà en el 
termini de 60 dies a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest import a 
l’ajuntament. 
  



 

Setena.- El present conveni tindrà validesa durant l’any 2009 i podrà prorrogar-se per anys 
naturals sempre que així ho acordin les parts de manera expressa. 
 
Totes les parts es ratifiquen i s'afermen en el contingut d'aquest conveni i en signen sis 
exemplars que s’emeten a un sol efecte. 
 

És per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre els ajuntaments d’Arenys de Mar, Caldes 
d’Estrac, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i d’Arenys de Munt. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats a l’efecte. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 FINS AL DIA 17 D’ABRIL DE 2009 
 

Núm. Data Resum Signatura 
404 15/04/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
405 15/04/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
406 15/04/2009 Proposta retirada de carnet de conduir Alcalde 
407 15/04/2009 Declarar inadmissible declaracions per extemporànies Alcalde 
408 15/04/2009 Declarar inadmissible Alcalde 
409 15/04/2009 Canvi designa advocats RCA tècnic de medi ambient Alcalde 
410 15/04/2009 Sol·licitud subvencions XMBQ 2009 Medi Ambient  Alcalde 
411 15/04/2009 Sol·licitud ajuts XBMQ 2009 Àrea Promoció Econòmica i 

Turisme 
Alcalde 

412 15/04/2009 Sol·licitud subvencions XBMQ 2009 esports Alcalde 
413 15/04/2009 Canvi designa advocats recurs contenciós administratiu 

tècnic de joventut 
Alcalde 

414 16/04/2009 Sol·licitud subvenció XBMQ Cultura Òscar Figuerola 
415 16/04/2009 Sol·licitud subvenció XBMQ Joventut Alcalde 
416 16/04/2009 Aprovació manament de pagament a justificar Alcalde 
417 16/04/2009 Sol·licitud subvenció educació  xarxa de municipis Alcalde 
418 16/04/2009 Acceptació cessió documental Alcalde 
419 16/04/2009 Subvencions Educació Alcalde 
420 16/04/2009 Sol·licitud subvenció Diputació Oficina de Participació. 

Mostra d'entitats i Guia de drets humans 
Alcalde 

421 16/04/2009 Sol·licitud subvenció Diputació Departament de Diversitat 
i Ciutadania. Pla municipal de ciutadania 

Alcalde 

422 16/04/2009 Sol·licitud subvenció Generalitat procés de participació 
de l'Ordenança de civisme 

Alcalde 

423 17/04/2009 Autorització de l'activitat del Taller de reparació de motos, 
C/ Vg. De les Neus, xx 

Sílvia Tamayo 

424 17/04/2009 Assabentat del comerç de llaminadures, R. Gavarra, xx Sílvia Tamayo 

425 17/04/2009 Desistir la demanda de responsabilitat patrimonial Alcalde 



 

426 17/04/2009 Canvi designa advocats RCA 644/2007 - Administratius 
PI 

Alcalde 

427 17/04/2009 Obra menor Oscar Figuerola 
428 17/04/2009 Resposta escrit  Alcalde 
429 17/04/2009 Incoació procediment ordre d'execució c/ Vall, xx Òscar Figuerola 

430 17/04/2009 Incoació expedient ordre d'execució finca Can Gabarró Òscar Figuerola 

431 17/04/2009 Remissió jutjat expedient RCA 579/2008 A Alcalde 
432 17/04/2009 Proposta espais públics publicitat campanya electoral Alcalde 

433 17/04/2009 Proposta llocs públics campanya electoral  Alcalde 
 
10.- 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 21.50 hores de tot 
el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


