
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE JULIOL DE 2010 

 
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: 21.05 hores 
Hora que acaba: 23.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
  

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 08.07.10  

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a 

la implementació de mesures formatives per lluitar contra la crisi 
4) Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 

formació dels plans extraordinaris d’ocupació locals 
5) Aprovació convenis de pràctiques de formació en empresa SOC 2010 

d’auxiliar de geriatria 



 

 
 
 

6) Relació de decrets des del dia 28 de juny fins al dia 2 de juliol de 2010 
7) Precs i preguntes 
 



 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 08.07.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 8 de juliol i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 15 de juliol de 2010, per import de 
60.614,21 €, corresponent a la relació  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 amb càrrec del pressupost general de l’exercici 2010. 
 
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, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de juliol de 2010 per 
import de  60.614,21€, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 1.286,64 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010 de la 
corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES FORMATIVES 
PER LLUITAR CONTRA LA CRISI 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (d’ara en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 305, de 
21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la Diputació i els 
municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. El Protocol 
general ha estat modificat pel ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/5/2009).  
 
Atès que en desplegament d’aquest Protocol, la Junta de Govern de la 
Diputació, en reunió de 29/10/2009, va aprovar el Règim de concertació de 



 

 
 
 

l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, que regula les 
condicions generals de participació i de gestió en aquest àmbit (d’ara en 
endavant, Règim de concertació) (BOPB núm. 272, de 13/11/2009).  
 
Atès que dins d’aquest Protocol es troben els ajuts que atorga la Diputació de 
Barcelona que consisteixen en “Mesures formatives per lluitar contra la crisi”, 
per l’any 2010.  
 
Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona suport per 
a l’actuació Curs per a la preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
  
Atès que un dels aspectes que més preocupa a tots els ens locals és la 
població dels seus municipis que no ha assolit el títol de Graduat d’Educació 
Secundària i que, per tant, no pot continuar els seus estudis, per la qual cosa té 
moltes dificultats per trobar feina.  
 
Atès que després de constatar que actualment les persones que més pateixen 
les situacions d’atur són aquelles que no disposen de cap titulació del Sistema 
d’Educació Formal, des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona es 
planteja ajudar els municipis a organitzar aquests cursos per tal de donar 
resposta a aquelles persones que finalitzen l’educació obligatòria sense graduar 
o que ho han fet en els últims anys.  
 
Vist i trobat conforme el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la implementació de mesures 
formatives per lluitar contra la crisi, el qual es transcriu a continuació: 

 
«CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE 
MESURES FORMATIVES PER LLUITAR CONTRA LA CRISI 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, 
<nom i cognoms>, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; 
assistit/da per/ per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, representat per la tinenta d’alcalde d’Educació, 
Sílvia Tamayo Mata, facultada expressament per signar aquest conveni per la 



 

 
 
 

Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2010, assistida per la secretària de 
l’ens, Núria Mompel Tusell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el 

Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (d’ara en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 
305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi 
adhereixin. El Protocol general ha estat modificat pel ple de 30 d’abril de 
2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009).  

 
II. En desplegament d’aquest Protocol, la Junta de Govern de la Diputació, 

en reunió de 29/10/2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, que regula les 
condicions generals de participació i de gestió en aquest àmbit (d’ara en 
endavant, Règim de concertació) (BOPB núm. 272, de 13/11/2009).  

 
III. La Diputació de Barcelona en sessió de la Junta de Govern celebrada 

<data> va aprovar els ajuts consistents en “Mesures formatives per lluitar 
contra la crisi”, per l’any 2010.  

 
IV. Atès que l’<ens> ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona suport per a 

l’actuació Curs per a la preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà.  

 
Un dels aspectes que més preocupa a tots els ens locals és la població 
dels seus municipis que no ha assolit el títol de Graduat d’Educació 
Secundària i que, per tant, no pot continuar els seus estudis tenint moltes 
dificultats per trobar feina.  
 
Després de constatar que actualment les persones que més pateixen les 
situacions d’atur són aquelles que no disposen de cap titulació del 
Sistema d’Educació Formal, des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona es planteja ajudar als municipis a organitzar aquests cursos 
per tal de donar resposta a aquelles persones que finalitzen l’educació 
obligatòria sense graduar o que ho han fet en els últims anys.  

 
V. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de 

conveni tipus el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de 
Govern de data 15 de juliol de 2010.  

 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena 

capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà 
pels següents  

 
PACTES  
 
Primer.-Objecte del conveni  
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries en relació a l’actuació següent:  
 



 

 
 
 

1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, 
organització i en dur a terme un curs de preparació per a les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Formació professional de Grau Mitjà per tal de donar majors 
oportunitats a les persones que volen presentar-se a les proves d’accés a 
aquesta formació.  
 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens local adherit i el provincial:  
 

 
 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació 
que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals.  
 
-  Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació 
existent entre les actuacions esmentades i la competència provincial 
d’assistència i cooperació envers els municipis.  
 
1.4. El període d’execució de l’activitat objecte del conveni comprendrà des de l’1 
d’octubre de 2010 fins el 30 d’abril de 2011.  
 
Segon.-Obligacions de les parts  
 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents:  
 
2.1. Per part de la Diputació: La prestació del següent suport:  
 

 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a l’Àrea d’Educació 
prestarà suport i acompanyament tècnic en l’execució de l’activitat 
subvencionada.  
 
Per part de l’ens adherit: 
 

a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

b) El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 330 hores, 
desenvolupant-se entre el mesos d’octubre i abril. El nombre de 
persones beneficiàries serà d’un mínim de 20 i un màxim de 35. La seva 
edat haurà de ser de 17 anys complerts o que es compleixin durant l’any 
de realització de la prova.  

 



 

 
 
 

c) En cas que l’ens vulgui establir un preu públic a abonar per les persones 
que vulguin participar en aquest curs, en cap cas podràs excedir de 50 €. 
Haurà de fer públic aquest preu donant publicitat a les bonificacions a les 
que es poden acollir aquelles persones que per la seva situació personal 
o familiar no puguin abonar aquest import.  

d) La participació en reunions de seguiment del projecte (juny 2010, 
setembre 2010, novembre 2010 i març 2011) i a la presentació d’un 
informe d’avaluació de l’acció formativa, previ enviament d’esquema per 
la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona..  

 
e) La participació en una reunió d’avaluació (maig-juny 2011) i a la 

presentació d’un informe d’avaluació de l’acció formativa, previ 
enviament d’esquema per la coordinació tècnica de la Diputació de 
Barcelona.  

 
f) A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures els 

materials didàctics i metodologies emprades en el desenvolupament de 
l’acció formativa.  

 
g) A cofinançar el projecte amb l’aportació de 3.093,00€.  

 
Tercer.-Vigència del conveni  
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura estenent-se la seva 
vigència fins el 30 d’abril 2011.  
 
Quart.-Justificació  
 
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de 
l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 de d’octubre de 2010 i el 30 d’abril 
de 2011.  
 
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització 
del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les 
actuacions objecte d’ajut.  
 
4.3. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari 
presenti al Registre de factures de la Diputació el model normalitzat “Justificació 
de despeses” codi YG-0103, disponible a www.diba.cat/concerta. A través 
d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de l’ens beneficiari fa constar el 
següent:  
 
a) Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura en cas de despeses generals; i 
període de la nòmina per perceptor, nom i NIF del perceptor i import que es 
justifica en cas de despeses de personal.  
 
b) Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
 
c) Que l’ens beneficiari té arxivats i a disposició de la Diputació tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides, així com dels 



 

 
 
 

ingressos que financen l’actuació, i que i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys.  
 
d) Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble.  
 
e) Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una 
justificació parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació), opció 
aquesta última obligatòria quan l’aportació de la Diputació sigui inferior a 5.000 
euros  
 
4.4. En aplicació de l’article 9.1 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament on es regulen les obligacions de facturació, 
s’acceptaran factures datades fins a un mes posterior a la finalització del període 
d’execució establert. Les factures es referiran, en tot cas, a actuacions 
realitzades en el període d’execució.  
 
4.5. En cas que el total d’aportacions superi el 100% del seu cost de realització o 
que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, 
el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció 
que correspongui a la reducció operada.  
 
4.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari 
retornar la documentació de justificació original  
 
Cinquè.-Pagament  
 
5.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció 
atorgada, és a dir, set mil dos-cents disset euros (7.217,00 €) que es farà efectiu 
un cop signat el conveni per ambdues parts. Al tractar-se d’unes mesures 
adreçades a lluitar contra la crisi per tal d’endegar aquestes mesures els ens 
locals necessiten l’avançament de la subvenció.  
 
5.2. En el cas d’haver participat l’any 2009 a l’experiència pilot, serà requisit 
indispensable haver justificat la subvenció atorgada.  
 
Sisè.-Identificació i senyalització  
 
L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona 
com a ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, 
instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es produeixin.  
 
Setè.-Modificacions  
 
7.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació 
previstos, l’ens local beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor.  
 
7.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un 
canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per 
tal que quedi recollida en el clausulat.  
 



 

 
 
 

7.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) 
de l’ens beneficiari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la 
finalització del període d’execució.  
 
7.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex 
del conveni, formant part integrant del mateix.  
 
Vuitè.-Incompliment  
 
8.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució.  
 
8.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
 
8.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Novè.-Formes d’extinció  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius,    llevat que siguin incompatibles amb les normes i 
principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació.  

 
Desè.-Marc normatiu  
 
10.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
General i el Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, 
constitueixen la llei del present conveni.  
 
10.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les 
disposicions següents: 
 
− La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i   ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
 − La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 − El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 − El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,   
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).  



 

 
 
 

−  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local 
i la contractació de les administracions públiques.  
 
Onzè.-Jurisdicció competent  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
Dotzè.-Relacions amb terceres administracions públiques  
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens adherit al 
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de 
comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan 
això sigui preceptiu.  
 
Tretzè.-Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.  

Atès que l’aportació de 3.093,00 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió dels espais on s’imparteix el curs que se subvenciona, el 
material que s’utilitza i amb la dedicació de 10 hores setmanals d’una 
professional de l’ensenyament adscrita a l’Escola d’Adults Maria Saus de 
titularitat municipal.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona per a la implementació de mesures 
formatives per lluitar contra la crisi, concretament per a un curs per a la 
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà. 
 
SEGON.- Facultar la tinenta d’alcalde d’Educació i Infància, Sílvia Tamayo 
Mata, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a terme 
aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 



 

 
 
 

4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA FORMACIÓ DELS PLANS 
EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socioeconòmics 
han impulsat la signatura dels “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social de Catalunya”. 
 
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
el passat 22 de febrer l’Ordre TRE/84/2010 per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i la convocatòria per a subvencions a entitats locals per a la 
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls – Treball). 
 
Atès que els plans extraordinaris d’ocupació locals esdevenen una resposta 
immediata a la situació de crisi i a la destrucció de l’ocupació, i alhora 
contribueixen als fonaments de creixement de valor afegit, per a les persones 
aturades mitjançant la seva millora de la qualificació i de les seves 
competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous 
llocs de treball. 
 
Atès que a l’Ordre es posa de manifest que les persones contractades a càrrec 
de la subvenció hauran de participar obligatòriament en accions formatives 
transversals i professionalitzadores, abans i/o durant la seva contractació i fora 
del seu horari laboral. La durada d’aquesta formació queda establerta a l’Ordre 
entre 60 i 125 hores i el màxim subvencionable és de 500€ per persona 
contractada corresponent a un preu màxim de 5€ per hora i pla extraordinari 
d’ocupació local. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme 
tenen la voluntat de promoure el desenvolupament de polítiques locals al 
territori que afavoreixin la millora de l’ocupabilitat i la igualtat davant l’ocupació a 
través de la formació de les persones que es troben en situació d’atur. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ofereix als ajuntaments de la 
comarca que participin en aquesta convocatòria, una proposta integrada de 
formació dels plans ocupacionals, per tal de garantir una formació transversal 
més homogènia i adequada per a tota la comarca i una formació 
professionalitzadora més adaptada als llocs de treball dels tres sectors 
d’actuació que ocupen les persones contractades en el marc d’aquesta 
convocatòria. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre ambdues 
administracions i l’Annex que l’acompanya, els quals es transcriuen a 
continuació: 

 



 

 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I  L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A LES 
PERSONES CONTRACTADES A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCALS 
(PROJECTE IMPULS). 
 
Mataró, ..... de juliol de 2010 
 
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. Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
MANIFESTEN 
 
Que ambdues administracions tenen la voluntat de promoure el 
desenvolupament de polítiques locals al territori que afavoreixen la millora de 
l’ocupabilitat i la igualtat davant l’ocupació a través de la formació de les 
persones que es troben en situació d’atur. 
 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socioeconòmics han 
impulsat la signatura dels “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i 
el desenvolupament social de Catalunya”. 
 
Que el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 
passat 22 de febrer l’Ordre TRE/84/2010 per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i la convocatòria per a subvencions a entitats locals per a la 
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls – Treball). 
 
Que els plans extraordinaris d’ocupació locals esdevenen una resposta 
immediata a la situació de crisi i a la destrucció de l’ocupació, i alhora 
contribueixen als fonaments de creixement de valor afegit, tant per a les 
persones aturades mitjançant la seva millora de la qualificació i de les seves 
competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous llocs 
de treball. 
 
Que a l’Ordre es posa de manifest que les persones contractades a càrrec de la 
subvenció hauran de participar obligatòriament en accions formatives 
transversals i professionalitzadores, abans i/o durant la seva contractació i fora 
del seu horari laboral. La durada d’aquesta formació queda establerta a l’Ordre 
entre 60 i 125 hores i el màxim subvencionable és de 500€ per persona 
contractada corresponent a un preu màxim de 5€ per hora i pla extraordinari 
d’ocupació local. 
 
Que el Consell Comarcal del Maresme ofereix als ajuntament de la comarca que 
participin en aquesta convocatòria, una proposta integrada de formació dels 
plans ocupacionals, per tal de garantir una formació transversal més homogènia i 
adequada per a tota la comarca i una formació professionalitzadora més 



 

 
 
 

adaptada als llocs de treball dels tres sectors d’actuació que ocupen les persones 
contractades en el marc d’aquesta convocatòria. 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte. 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Canet de Mar per al desenvolupament 
de les accions formatives adreçades a les persones contractades a càrrec de la 
subvenció per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals. 
 
SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme per tal garantir que 
la formació de les persones contractades per part de l’ajuntament de  Canet de 
Mar sigui de qualitat i adaptada a les característiques dels llocs de treball definits 
a l’annex 1 de l’Ordre TRE/84/2010: 
 

1. Contractar els formadors/es necessaris o empresa especialitzada en 
formació per tal que la formació transversal i la professionalitzadora sigui 
de qualitat i adaptada als diferents àmbits de treball que defineix la 
pròpia Ordre. 

2. Portar un registre d’assistència a les accions de formació de les 
persones contractades per part de l’ajuntament i emetre en finalitzar la 
formació un certificat en el qual hi constin les hores de formació 
transversal i professionalitzadora rebudes per cada un dels plans 
ocupacionals. 

3. Cercar diversos espais a la comarca on impartir la formació per tal de 
reduir al màxim els desplaçament de les persones contractades en el 
marc d’aquesta convocatòria. 

4. Emetre un certificat per part d’intervenció en el qual consti l’import 
(aquest sortirà de multiplicar el nombre de persones contractades per 
500€) que l’ajuntament ha transferit al Consell Comarcal del Maresme 
per a la realització de la formació de les persones contractades per part 
del seu municipi. 

5. Establir un sistema de compensacions que garanteixi que l’ajuntament 
no hagi de suportar costos afegits derivats de la finalització de la 
contractació de les persones contractades per part del seu municipi 
segon annex adjunt (a acordar amb cada ajuntament). 

 
TERCER.- Compromisos de l’ ajuntament de Canet de Mar 
 

1. Facilitar les dades de contacte de les persones contractades en el marc 
d’aquest convocatòria amb subjecció a la normativa de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 

2. Transferir al Consell Comarcal del Maresme 500€ per persona 
contractada per part de l’ajuntament en el marc d’aquesta convocatòria, 
per al desenvolupament de les accions formatives adreçades a les 
persones contractades a càrrec de la subvenció en concepte de formació 
per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals.  

 
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 i justificades. 
 
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. 

  
 
ANNEX del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme 
i l’ajuntament de Canet de Mar per a la realització de la formació agregada a  
la comarca de les persones contractes per a la realització de plans 
extraordinaris ocupació en el marc de la convocatòria PEOL-2010 Projecte 
Impuls-Treball 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la contractació de 13 persones per a la realització dels plans 
d’ocupació del seu municipi. L’Ajuntament de Canet de Mar està interessat que la 
formació d’aquestes persones la faci el Consell Comarcal del Maresme per la 
qual cosa transferirà al Consell la quantitat total de 6.500,00 € que correspon a la 
quantitat rebuda del Servei d’Ocupació de Catalunya per fer les accions 
formatives. 
 



 

 
 
 

El Consell Comarcal del Maresme col·laborarà amb el desenvolupament dels 
projectes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’ajuntament de 
Canet de Mar amb la  transferència de quantitat de 1.560 €.  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per al desenvolupament de 
les accions formatives adreçades a les persones contractades a càrrec de la 
subvenció per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (projecte 
impuls). 
 
SEGON.- Aprovar el traspàs de 6.500 euros al Consell Comarcal del Maresme, 
en concepte de formació de 13 de les persones contractades, de la subvenció 
rebuda per part del Departament de Treball per a la realització dels plans 
d’ocupació del municipi. 
 
TERCER.- Acceptar del Consell Comarcal del Maresme la quantitat 1.560 euros 
en concepte d’indemnització per a l’acabament del contracte de les 13 
persones que han rebut la formació per part d’aquesta Administració. 
 
QUART.- Nomenar a Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, com 
a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar per assistir a les reunions de 
seguiment que podrà convocar qualsevol de les parts signants. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENIS DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN 
EMPRESA SOC 2010 D’AUXILIAR DE GERIATRIA 
 
5.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE 
CANET, SL  
 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 



 

 
 
 

l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
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 300 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme  en hospitals o centres de salut i es faran entre el 4 i el 28 d’octubre de 
2010. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint les seves 
instal·lacions i el material específic que permetran el bon desenvolupament de 
les pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL  que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET,S.L. 
 
Canet de Mar, 8 de juliol de 2010 
 
D'una part, la senyora RGL  director de la Residència Sant Roc de Canet,SL i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,23  
de Canet de Mar i número de XXXXX.  
 
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. 
XXXXXX, 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 300 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament  professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 4 i el 28 d’octubre de 2010. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet de Mar,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 de Mar,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 de Mar,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. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 
consideri oportuns dels alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 
 
4. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,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. 
 
5. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,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.   
 
6. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,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/563/2009, 
de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la 
convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per 
realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en 
situació de desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de 
juliol i signat pel representant de l’Administració, el representant legal de 
l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 



 

 
 
 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 90 hores 
de formació pràctica per part dels alumnes del “Curs d’Infermeria en Geriatria”, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/563/2009, de 22 de desembre, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores  i s’obre la convocatòria anticipada 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per dur a terme accions 
formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en situació de 
desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
5.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE 
MAR – RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL 
 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
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 300 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme  en hospitals o centres de salut i es faran entre el 4 i el 28 d’octubre de 
2010. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència geriàtrica municipal té 
interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, 
oferint les seves instal·lacions i el material específic que permetran el bon 
desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta 
acció formativa.   
 



 

 
 
 

Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència 
geriàtrica municipal que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR  - RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA MUNICIPAL   
 
Canet de Mar, 15 de juliol de 2010 
 
D'una part, el senyor Ramon Vinyes Vilà  alcalde/president de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar /  Residència Geriàtrica Municipal i actuant en representació 
d’aquest, amb domicili a la Riera Bisbe Pol, 8  d’Arenys de Mar i número de NIF 
P0800600I  
 
I de l’altra, el senyor 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 300 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament  professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 4 i el 28 d’octubre de 2010. 
 
II.- Que la Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 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 Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar 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 Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, tant pel 
que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i 
convivència amb les persones residents. 

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

 
4. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
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. 

 
5. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
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.   

 
6. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria anticipada per 
a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions 
formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en situació de 
desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de 
l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

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

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència geriàtrica municipal per a la 
realització de 90 hores de formació pràctica per part dels alumnes del “Curs 
d’Infermeria en Geriatria”, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/563/2009, de 



 

 
 
 

22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores  i s’obre la 
convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per 
dur a terme accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en 
situació de desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008, de 4 
de juliol. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
5.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE 
CANET, SL  
 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
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 300 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme  en hospitals o centres de salut i es faran entre el 4 i el 28 d’octubre de 
2010. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint les seves instal·lacions i el 
material específic que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Residència 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,S.L. 
 
Canet de Mar, 8 de juliol de 2010 
 
D'una part, la senyora RGL  director de la Residència Miramar de Canet,SL i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,29  
de Canet de Mar i número de XXXXX  
 
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. 
XXXXX, 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 300 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament  professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 4 i el 28 d’octubre de 2010. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet de Mar,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 de Mar,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 de Mar,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. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls 
que consideri oportuns dels alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Miramar de Canet de Mar,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. 

 
5. La Residència Miramar de Canet de Mar,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.   

 
6. La Residència Miramar de Canet de Mar,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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 
2010, segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

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

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL per a la realització de 90 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del “Curs d’Infermeria en Geriatria”, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/563/2009, de 22 de desembre, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores  i s’obre la convocatòria anticipada 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per dur a terme accions 
formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en situació de 
desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 



 

 
 
 

5.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I CDM RESIDENCIAL  
 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
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 300 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme  en hospitals o centres de salut i es faran entre el 4 i el 28 d’octubre de 
2010. 
 
Atès que CDM Residencial té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la 
seva participació directa, oferint les seves instal·lacions i el material específic 
que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament 
professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure 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  RESIDÈNCIAL 
 
Canet de Mar, 15 de juliol de 2010 
 
D'una part, el senyor  JR director de CDM Residencial, raó social Hirundo 
Rústica,SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda Pau 
Casals,4  5è 1a  de Barcelona  i número de NIF XXXXXXX.  
 
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. 
XXXXX, 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 300 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 



 

 
 
 

perfeccionament  professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 4 i el 28 d’octubre de 2010. 
 
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. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls 
que consideri oportuns dels alumnes amb la persona de contacte o tutor/a de 
l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

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

 
5. 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.   

 
6. 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/563/2009, de 22 de 
desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la 
convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals 
per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res 
en situació de desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008 



 

 
 
 

de 4 de juliol i signat pel representant de l’Administració, el representant 
legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

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

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i CDM Residencial per a la realització de 90 hores de formació pràctica 
per part dels alumnes del “Curs d’Infermeria en Geriatria”, organitzat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara 
de la Resolució TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores  i s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
5.5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM 
MAS DE CANET DE MAR 
 
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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per dur a terme accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 2010, 
segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
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 300 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme  en hospitals o centres de salut i es faran entre el 4 i el 28 d’octubre de 
2010. 



 

 
 
 

 
Atès que l’Hospital Residència Guillem Mas té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint les seves instal·lacions i el 
material específic que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure 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 HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS  
 
Canet de Mar, 15 de juliol de 2010 
 
D'una part, la senyora PF   directora de l’Hospital Residència Guillem Mas (en 
endavant l’Hospital) i actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer 
Vall, 69 de Canet de Mar i número de XXXXXX.  
 
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. 
XXXXX 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 300 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament  professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 4 i el 28 d’octubre de 2010. 
 
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 Residència Guillem Mas, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al 
centre com a les normes de comportament i convivència amb les persones 
residents. 

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

 
4. 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. 

 
5. 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.   

 
6. 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/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res en situació de desocupació per a l’any 
2010, segons l’Ordre TRE/338/2008 de 4 de juliol i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

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

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas per a la realització de 90 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del “Curs d’Infermeria en Geriatria”, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/563/2009, de 22 de desembre, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores  i s’obre la convocatòria anticipada 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per dur a terme accions 



 

 
 
 

formatives adreçades prioritàriament a treballadors/res en situació de 
desocupació per a l’any 2010, segons l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE JUNY FINS AL DIA 2 DE 
JULIOL DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

544 28/06/2010 Destimació recurs de trànsit  Alcalde 
545 28/06/2010 Aprovació correfoc dia 3 de juliol Cati Forcano 
546 28/06/2010 Contractació personal neteja platja Alcalde 
547 28/06/2010 Parcel·lació Pau - Santa Llúcia  Cati Forcano 
548 30/06/2010 Justificació subvencions Diversitat i Ciutadania de la Diputació 

de Barcelona 
Alcalde 

549 30/06/2010 Incoació expedient ordre d'execució Riera Gavarra, Tarragona, 
Lleida 

Cati Forcano 

550 01/07/2010 Despeses setmanals Alcalde 
551 01/07/2010 llicències de gas natural Cati Forcano 
552 01/07/2010 Advertiment de multes coercitives Jaume Pagà, XX Cati Forcano 
553 01/07/2010 Bestretes subvencions, Race Canet, Moixons Llepafils i Club 

Botxes Canet  
Alcalde 

554 01/07/2010 Decret de ratificació i resolució proced. sancionador abreujat C/ 
Vall, XX 

Cati Forcano 

555 01/07/2010 Proposta de resolució proced. sancionador ordinari C/ Vall XX Cati Forcano 
556 01/07/2010 Autorització Casal d'estiu Strankis Alcalde 
557 02/07/2010 Estimació Resp. Patrim Alcalde 
558 02/07/2010 Tancament de la botiga de la R. Buscarons, XX Silvia Tamayo 
559 02/07/2010 Assabentat de la botiga de roba i complements c/ Balmes, XX Sílvia Tamayo 
560 02/07/2010 Llicència obres Via Carles Pascual, XX Cati Forcano 
561 02/07/2010 Baixa d'ofici  Alcalde 
562 02/07/2010 Rectificació inventari  Alcalde 
563 02/07/2010 Contractació vigilants aparcament  Alcalde 

 
7.- PUNT URGENT 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 



 

 
 
 

unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
7.1.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
“MODERNITZACIÓ INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES DE 
L’AJUNTAMENT MITJANÇANT PLATAFORMA DE VIRTUALITZACIÓ 
INFORMÀTICA PER A LA SEVA ADEQUACIÓ ALS REQUISITS DE LA LLEI 
11/2007, (LAESCP) i (LOPD)”. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 149/2010, del dia 22 de febrer, es 
va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de 
Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del contracte de subministrament 
per executar el projecte anomenat “Modernització de les infrastructures 
informàtiques de l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant una plataforma de 
virtualització informàtica per adequar-se als requisits de la Llei 11/2007, 
(LAESCP) i (LOPD)”, per procediment negociat amb publicitat, mitjançant 
tramitació urgent, així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que suposa 
l'adjudicació del mateix, convocant la seva licitació. 
 
Atès que amb data 26 de maig de 2010 es va publicar anunci de licitació en el 
Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el Perfil de contractant de l'òrgan 
de contractació, a fi que els interessats poguessin presentar les sol·licituds de 
participació durant el termini de deu dies comptats des de la publicació de 
l'anunci del contracte. 
 
Vist que durant la licitació es van presentar les sol·licituds de participació que 
consten en l'expedient. 
 
Atès que amb data 2 de juliol de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i 
una vegada comprovada la personalitat i solvència dels sol·licitants i aplicats els 
criteris objectius de solvència, va proposar la selecció dels quals van passar a 
la següent fase, als quals es va convidar a participar i a presentar les seves 
ofertes. 
 
Atès que durant el termini de quinze dies des de la data d'enviament de la 
invitació, es van presentar les ofertes que consten en l'expedient. 
 
Atès que la Mesa de contractació a la vista de les ofertes presentades i una 
vegada negociats els aspectes i després de la recepció de l'informe de 
valoració tècnica, va realitzar, en data 14 de juliol de 2010, proposta 
d'adjudicació provisional a favor de l’empresa GRUPO 9TRES. 
 
Examinada la documentació que s'acompanya i d'acord amb la mateixa i de 
conformitat amb l'establert en l'article 135.3 i la Disposició Addicional Segona 
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 



 

 
 
 

 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte 
subministrament per executar el projecte anomenat “Modernització de les 
infrastructures informàtiques de l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant una 
plataforma de virtualització informàtica per adequar-se als requisits de la Llei 
11/2007, (LAESCP) i (LOPD)”, finançat amb càrrec al FEOSL (RDL 13/2009, de 
26 d’octubre), a l’empresa GRUPO 9TRES (CIF B-60293024), pel preu cert i 
global de  56.700,00 euros i 10.206,00 euros corresponents a l'Impost de Valor 
Afegit, i d'acord amb les següents consideracions: 
 

a) De conformitat a la clàusula 32 del PCAP, la baixa econòmica ofertada 
per l’empresa, concretament al quantitat de 4.033,08 € haurà de servir 
per finançar al seu càrrec qualsevol augment del percentatge legal de 
l’IVA que es produeixi per canvi legislatiu, o bé, per finançar aquelles 
modificacions contractuals a què fa referència l’art. 202 LCSP. 

b) El termini d’execució del contracte haurà de ser de tres mesos a 
comptar des del dia 1 de setembre de 2010. 

c) L’adjudicatari haurà de destinar a l’execució del present contracte el 
personal que indicà en la seva oferta, en base a la qual ha resultat 
adjudicatari, en concret, el següent, comprometent-se a que la 
contractació del el nou personal necessari estigui en situació d’atur: 

 
1.- Volum ocupació 
Proposa executar el contracte amb 6 treballadors, amb la següent descripció: 
 
 Un Account Manager 
 Un Cap de Projectes i Consultor Senior 
 Dos Consultors 
 Un Instal.lador de cablejat estructurat 
 Un Formador 

 
 

d) Així mateix, haurà d’executar les millores ofertades que es concreten en 
les següents: 

 
1. Reducció del termini de lliurament i/o instal.lació en 30 dies. 
2. Qualitat dels béns a subministrar:  

Capacitat d’emmagatzematge, 3 TB (3.000 gigabyte). 
Capacitat del computador, Model X5560, 2,8 giga hertzs 
(GHz). 
Capacitat de la memòria RAM, 44 giga bytes (GB) 
Autonomia del SAI, 7.000 volt ampers (VA’s) 

3. Servei d’assistència tècnica:  
Servei d’assistència tècnica no presencial amb un temps de 
resposta immediata. 
Disposició d’un Pack de 60 hores per a la realització del 
Servei d’Assistència Tècnica presencial a l’Ajuntament de 
Canet de Mar d’acord amb les següents previsions: 



 

 
 
 

 Mitja jornada cada trimestre per a la supervisió 
periòdica de l’entorn, recomanació de possibles 
actualitzacions i altres intervencions que es poguessin 
menester (40 hores) 
 La resta d’hores seran per atendre les peticions 
que siguin d’interès per part de l’Ajuntament de Canet 
de Mar (20 hores) amb els següents nivells de 
resposta: 

- Incidències Urgents o Crítiques: Immediat, 
(el mateix dia o següent dia laboral) 
- Altres: Consensuat entre ambdues parts 
(màxim una setmana) 

Aquest servei d’assistència s’ofereix durant un període de 24 
mesos enters. 

 
4. Proposta adequació de connexions: proposen prestar el pla 

d’adequació dels switchs de connexions existents en l’edifici de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, concretament el següents i en les 
següents condicions: 

 Switch HP Procurve Model 1810G-24 gestionable de 24 
Ports – Ubicat a la nova infraestructura per donar el 
servei d’alta disponibilitat. 

 Switch HP Procurve Model 1810G-24 gestionable de 24 
Ports – Ubicat a la nova infraestructura per donar el 
servei d’alta disponibilitat. 

 Switch HP Procurve Model 1810G-24 gestionable de 24 
Ports – Substitució del switch existent a l’entrada de 
l’Ajuntament per completar el sanejament, identificació, 
i substitució del cablejat malmès en cas de que sigui 
necessari. 

 Switch HP Procurve Model 1810G-24 gestionable de 24 
Ports – Swichs a ubicar a l’armari mural que farà 
d’enllaç del cablejat entre l’actual i la nova ubicació del 
CPD. 

 
5. Tipus de llicència de virtualització: llicència Vmware vSphere 
Essentials Plus (bundle) 
El bundle ofertat Vmware vSphere 4 Essentials Plus Bundle és vàlid 
per a 3 hosts (màxim 2 processadors per host i 6 cores per 
processador) 
Inclou:  

 VCenter Server Essentials i ESX or ESXi per 3 
hosts 
 Agent vCenter 
 4-way vSMP 
 Update Manage 
 Data Recovery 
 High Availability 



 

 
 
 

 
 
SEGON.- Notificar l'adjudicació provisional a tots els candidats que no han 
resultat adjudicataris.  
 
TERCER.- Notificar i requerir al Sr. Albert Aguilar Serramià, representant legal 
de l’empresa 9TRES TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SL, adjudicatari provisional 
del contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la 
data de publicació de l'adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant, la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de 
la seva aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva per 
import 2.835,00 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA, sent 
el termini per a elevar a definitiva l'adjudicació provisional de deu dies hàbils. 
 
QUART.- Publicar l'adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 


