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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCA

 

REF.: 19/2017 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 2 de novembre de 2017
Hora: de les 19:00
Lloc: a la sala de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
 

Autoritzats: 

Paula Lloret Puig 
Carola Llauro Sastre 
 
Secretari 
 
Carles Casellas Ayen 
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de la darrera acta de data 19 d'octubre de 2017
2. Llicències urbanístiques.
    2.1 OMAJ2017000031 
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM)
    2.2 OMAJ2017000033 - 
Riera Salvet, 34 
3. Subvencions 
    3.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de 
sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques 
per al curs 2017 - 2018. 
4. Plans 
    4.1 Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 
Maresme 
5. Sobrevinguts. 
6. Despatx d'alcaldia i regidories.
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JUNTA DE GOVERN LOCA L 

 

ORDINÀRIA. 
2 de novembre de 2017. 

19:00h. a les 19:25h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

la darrera acta de data 19 d'octubre de 2017 
2. Llicències urbanístiques. 

2.1 OMAJ2017000031 - Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa 
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM) 

 Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local de la 

3.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de 
sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques 

4.1 Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 

6. Despatx d'alcaldia i regidories. 
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Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa - Les 

finestres i porta al local de la 

3.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de 
sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques 

4.1 Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 
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Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 19 d'octubr
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Llicències urbanístiques.
 
2.1.- OMAJ2017000031 -
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM)
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000031 - Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa 
(ref. 08213A008000020000JM)

 

Identificació 

Titular: BILAL OUAHHABY OUAHHABY
DNI: 39416422-B 

 

Relació de fets  

− El Sr. BILAL OUAHHABY OUAHHABY amb DNI 39416422
sol·licitud de llicència per l’anivellament d’un t
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM)
per l’arquitecte Xavier Fernandez Guillamon (col. 20772).

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe favorable.
 

Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urb
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).

− Ordenança municipal reguladora de les obres
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
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Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de la darrera acta de data 19 d'octubre de 2017 

S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Llicències urbanístiques. 

- Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa 
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM) 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000234 

Equip de govern 

Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa 
(ref. 08213A008000020000JM) 

BILAL OUAHHABY OUAHHABY  

BILAL OUAHHABY OUAHHABY amb DNI 39416422-B
sol·licitud de llicència per l’anivellament d’un terreny rústic al Camí de la Costa 
Ginesteres (ref. 08213A008000020000JM), acompanyada d’un projecte tècnic redactat 

l’arquitecte Xavier Fernandez Guillamon (col. 20772). 
L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
El departament jurídic ha emès un informe favorable. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urb
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 
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Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa - Les 

Anivellament de terreny rústic al Camí de la Costa - Les Ginesteres 

B ha presentat una 
erreny rústic al Camí de la Costa - Les 

, acompanyada d’un projecte tècnic redactat 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 

Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 

Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 

a la via pública publicada al BOP de 
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− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. BILAL OUAHHABY OUAHHABY amb DNI 39416422
llicència per l’anivellament d’un t
(ref. 08213A008000020000JM)

2. Fixar una fiança de 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 
ajuntament: 

- Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de 
1996. 

c) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les o

4. Notificar l’acord al titular de la llicència.

5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
2.2.- OMAJ2017000033 - 
de la Riera Salvet, 34 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 

cat al BOP de data 23 de juliol de 2015. 

ILAL OUAHHABY OUAHHABY amb DNI 39416422
llicència per l’anivellament d’un terreny rústic al Camí de la Costa 
(ref. 08213A008000020000JM). 

Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
ondicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000235 

Equip de govern 
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Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 

ILAL OUAHHABY OUAHHABY amb DNI 39416422-B la 
erreny rústic al Camí de la Costa - Les Ginesteres 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. Per garantir la gestió dels 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
ondicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal. 

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
Barcelona en data 8 d’octubre del 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local 
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Assumpte 

OMAJ2017000033 - Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local de la Riera 
Salvet, 34 

 

Identificació 

Titular: ENRIC PIFERRER BOSCH
DNI: 77612197-P 

 

Relació de fets  

− El Sr. ENRIC PIFERRER BOSCH amb DNI 77612197
de llicència per l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera 
Salvet, 34, acompanyada d’un projecte tècnic redactat 
Lloveras (col. 37540-3).

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe favorable.
 

Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'u
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/20
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

− Article 119.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme en relació a l’executivitat dels títols administratius
immobles en règim de fora d’ordenació

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. ENRIC PIFERRER BOSCH amb DNI 77612197
l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera Salvet, 34.

2. L’eficàcia de la llicència d’obres autoritzada en l’apartat anterior, resta 
formalització de la renúncia de l’augment del valor expropiatori derivat de llur 
execució, i l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la propietat, més enllà de 
les altres condicions que venen establertes en l’apartat 4 de la part dispo
d’aquest acte. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local de la Riera 

ENRIC PIFERRER BOSCH 

ENRIC PIFERRER BOSCH amb DNI 77612197-P ha presentat una sol·licitud 
de llicència per l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera 
Salvet, 34, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Bernat Carrau 

3). 
L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
El departament jurídic ha emès un informe favorable. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'u
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 119.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme en relació a l’executivitat dels títols administratius
immobles en règim de fora d’ordenació 
Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
arcelona el 8 d’octubre del 1996. 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015. 

ENRIC PIFERRER BOSCH amb DNI 77612197
l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera Salvet, 34.

L’eficàcia de la llicència d’obres autoritzada en l’apartat anterior, resta 
formalització de la renúncia de l’augment del valor expropiatori derivat de llur 
execució, i l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la propietat, més enllà de 
les altres condicions que venen establertes en l’apartat 4 de la part dispo
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Llicència d'obres per l'obertura de finestres i porta al local de la Riera 

ha presentat una sol·licitud 
de llicència per l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera 

per l’arquitecte Bernat Carrau 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 

Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

03, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 

Article 119.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme en relació a l’executivitat dels títols administratius per a obres en 

Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 

ENRIC PIFERRER BOSCH amb DNI 77612197-P la llicència per 
l’obertura de dues finestres i una porta a la façana del local de la Riera Salvet, 34. 

L’eficàcia de la llicència d’obres autoritzada en l’apartat anterior, resta sotmesa a la 
formalització de la renúncia de l’augment del valor expropiatori derivat de llur 
execució, i l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la propietat, més enllà de 
les altres condicions que venen establertes en l’apartat 4 de la part dispositiva 
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Per tal de formalitzar la renúncia en document administratiu vàlid per a la inscripció en 
el Registre de la Propietat, s’emplaça al senyor 
comparèixer davant del secretari de la corporació, adreçant
primera de la casa consistorial situada a la Plaça de la Vila, 1.

Alternativament, l’interessat també podrà formalitzar dita renúncia davant de notari, en 
document públic. 

3. Fixar una fiança de 790,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.
residus de la construcció.

4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres 
següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 
ajuntament: 

- Fotografies acreditatives de l’estat de la finca.

- Full d’estadística d’edificació i habitatge.

- Justificant d’IAE del constru

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora d
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 
1996. 

c) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

5. Notificar l’acord al titular de la llicència.

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
3.- Subvencions 
 
3.1.- Aprovació Resolució de la 
de sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2017 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Per tal de formalitzar la renúncia en document administratiu vàlid per a la inscripció en 
el Registre de la Propietat, s’emplaça al senyor ENRIC PIFERRER BOSCH a 
comparèixer davant del secretari de la corporació, adreçant-se a les ofi
primera de la casa consistorial situada a la Plaça de la Vila, 1. 

Alternativament, l’interessat també podrà formalitzar dita renúncia davant de notari, en 

Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

Fotografies acreditatives de l’estat de la finca. 

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora d
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2017 - 2018. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000232 
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Per tal de formalitzar la renúncia en document administratiu vàlid per a la inscripció en 
ENRIC PIFERRER BOSCH a 

se a les oficines de la planta 

Alternativament, l’interessat també podrà formalitzar dita renúncia davant de notari, en 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. Per garantir la gestió dels 

Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

ctor a la Vila o provincial, o full d’alta censal. 

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
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Proposta presentada per: Equip de govern
 
Assumpte 
Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides 
i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 
2017 - 2018. 
 
Identificació 
 
Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DNI: P0821300-A 
 
Relació de fets  
En data 12 de juny de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple en data 25 de maig de 2017, reguladores de la convocatòria per 
fer la concessió d’ajuts indivi
Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2017 
 
En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
suggeriment.  
 
Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 
tal que els interessats presentessin sol·licitud. 
 
A la vista de les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora ha emès l’acte de 
valoració que consta en l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada 
sol·licitud, segons criteris publicats en les bases abans referides.
 
És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
competent per a resoldre l’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 
preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.  
 
 
Fonaments de dret  
-  Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016
publicades en el BOPB de 2 de gener de 20
 
Proposta d’acord 
 
Primer. Resoldre la convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt  per neces
continuació: 
  A) RESOLUCIÓ FAVORABLE:

N. Registre 
d’Entrada  

DNI  

  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Equip de govern 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides 
i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

En data 12 de juny de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple en data 25 de maig de 2017, reguladores de la convocatòria per 
fer la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2017 - 2018. 

En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 

Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 
tal que els interessats presentessin sol·licitud.  

A la vista de les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora ha emès l’acte de 
n l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada 

sol·licitud, segons criteris publicats en les bases abans referides. 

És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
l’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 

preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.   

Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016

publicades en el BOPB de 2 de gener de 20 

convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2017

A) RESOLUCIÓ FAVORABLE: 
Nº  de fills Centre Escolar 

 Francesc Macia 
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Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides 
i colònies de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 

En data 12 de juny de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple en data 25 de maig de 2017, reguladores de la convocatòria per 

duals de sortides i colònies de l’Ajuntament de Vilassar de 

En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 

Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 

A la vista de les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora ha emès l’acte de 
n l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada 

És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
l’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 

Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017 

convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
sitats socioeconòmiques per al curs 2017-2018  detallada a 

Puntuació Final 
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Secretaria  

 

 

E2017006032 X3483144R

 
E2017006030 

 
41035099V

E2017005974 Y3985031L
E2017005942 38830835G

 
E2017006350 

 
39957126P

 
E2017006173 

 
X3120472Q

E2017006061 46696692E

E2017005951 38853911B
E2017006118 X4022515E
E2017005934 X3678657Z

E2017005990 X8179050C

E2017006090 77605870Y

 
E2017006211 

 
X3997097L

E2017006246 38867720C
E2017006269 X9305737Y
E2017006235 X6137013S
E2017005895 38861242M
E2017005852 38771617B
E2017005898 183343
E2017006167 22710755A

E2017006189 33970413B
E2017006205 03153203H
E2017006192 X7720986R

E2017006233 43545849H

E2017006214 38804947Z

E2017006016 5915156
E2017006120 X6675993J

E2017006014 X6346861R

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

X3483144R 3 Francesc Macia 
Francesc Macia 

41035099V 
 
3 

Francesc Macia 
Jaume Almera 
Jaume Almera 

Y3985031L 1 Francesc Macia 
38830835G 1 Francesc Macia 

39957126P 
 
3 

Francesc Macia  
Francesc Macia  
Francesc Macia 

X3120472Q 
 
3 

Francesc Macia 
Francesc Macia 
Francesc Macià 

46696692E 2 Francesc Macia 
Francesc Macia 

38853911B 1 Francesc Macia 
X4022515E 1 Francesc Macia 
X3678657Z 2 Jaume Almera 

Francesc Macia 
X8179050C 2 Francesc Macia 

Francesc Macia 
77605870Y 2 Francesc Macia 

Francesc Macia 

X3997097L 
 
3 

Jaume Almera 
Jaume Almera 
Jaume Almera 

38867720C 2 CEIP  Francesc Macia 
X9305737Y 1 Mas Maria 
X6137013S 2 Francesc Macia 
38861242M 1 Sant Jordi 
38771617B 1  

183343 1 Francesc Macia 
22710755A 2 Francesc Macia 

Jaume Almera 
33970413B 1 Jaume Almera 
03153203H 1 L a Inmaculada 
X7720986R 2 Francesc Macia 

Jaume Almera 
43545849H 2 Jaume Almera 

Jaume Almera 
38804947Z 2 Francesc Macia 

Jaume Almera 
5915156 1 Francesc Macia 

X6675993J 2 IES Cabrils 
La Olivera 

X6346861R 1 Francesc Macia 
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21 

 
21 

19 
19 
 

17,5 

 
17,5 

17,5 

17,5 
17,5 
17,5 

17,5 

17,5 

 
17,5 

 16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 

16 

16 

16 
16 

16 
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E2017006174 X6136299Z
E2017005911 38867709D
E2017006131 46403362B
E2017006065 77612320Q

E2017006181 46712004Q

E2017006223 47878784Y
E2017006078 38792031R

 

N. Registre 
d’Entrada  

DNI  

E2017006088 39973715Z

 
E2017006193 

 
14267781F

E2017006038 77612265F

 
E2017005862 

 
77616692H

 
E2017006089 

 
38825491L

E2017006095 38810721S
E2017006112 77616696E
E2017006294 35088397B

E2017006171 38124016K
E2017006242 38867956A
E2017006338 77605628V
E2017006099 38857070L
E2017006010 38843801K

E2017006239 38828716R
E2017006241 X3072994X
E2017006209 X9943691D

Segon. Autoritzar i disposar  la despesa a favor de les famílies beneficiàries dels ajuts 
individuals de sortides i colònies pel curs 2017 
/menor, resultant una despesa total de 4.500,00 euros (QUATRE MIL CINC CENTS 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

X6136299Z 1 Francesc Macia 
38867709D 1 Francesc Macia 
46403362B 1 Francesc Macia 
77612320Q 2 La nova Immaculada 

La nova Immaculada 
46712004Q 2 Jaume Almera 

Francesc Macia 
47878784Y 2 Francesc Macia 
38792031R 2 Jaume Almera 

La nova Immaculada 

NO ATORGADES 
29 menors  sense beca atorgada 

Nº  de fills Centre Escolar 

39973715Z 2 Francesc Macia 
Francesc Macia 

14267781F 
 
3 

Francesc Macia 
Francesc Macia  
Francesc Macia 

77612265F 2 Francesc Macia 
Francesc Macia 

77616692H 
 
3 

Francesc Macia  
Francesc Macia  
Francesc Macia 

38825491L 
 
3 

Jaume Almera 
Jaume Almera 
Francesc Macia 

38810721S 1 Francesc Macia 
77616696E 1 Francesc Macia 
35088397B 2 Francesc Macia 

Francesc Macia 
38124016K 2 Francesc Macia 
38867956A 1 La nova Inmaculada 
77605628V 1 Jaume Almera 
38857070L 1 Francesc Macia 
38843801K 2 Vaixell Burriac 

Vaixell Burriac 
38828716R 2 Francesc Macia 
X3072994X 1 Francesc Macia 
X9943691D 2 Francesc Macia 

Francesc Macia 
 

Autoritzar i disposar  la despesa a favor de les famílies beneficiàries dels ajuts 
individuals de sortides i colònies pel curs 2017 – 2018, per un import de 75,00 euros 
/menor, resultant una despesa total de 4.500,00 euros (QUATRE MIL CINC CENTS 
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16 
16 
16 

 
 

16 

16 

13 
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Puntuació Final 

7,5 

 
7,5 

7,5 

 
7,5 

 
7,5 

6 
6 
6 

6 
6 
3 
0 
6 

6 
6 
6 

Autoritzar i disposar  la despesa a favor de les famílies beneficiàries dels ajuts 
2018, per un import de 75,00 euros 

/menor, resultant una despesa total de 4.500,00 euros (QUATRE MIL CINC CENTS 
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EUROS)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars 
municipals” del vigent pressupost.
 
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortid
nom de l’alumne, escola i cost de cada sortida. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escola
 
Tercer. Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
Transparència, i notificar-ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 
Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi, de l’Agrupació Escolar La 
Immaculada, de  l’IES Cabrils, de l’Escola L’Olivera, i de l’Escola Vaixell Burriac. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la regidora delegada de serveis social, al  cap d’Àrea 
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament d
comunicació d’aquest ajuntament.
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
4.- Plans 
 
4.1.- Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 
Maresme 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip
 
Assumpte 
Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Maresme
 
Identificació 
Titular: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
DNI: P5800008-D 
 
Relació de fets  
 
L’ajuntament de Vilassar de Dalt a l’any 2011, va aprovar 
d’Actuació per a la Igualtat de Gènere de Vilassar de Dalt, per tal d'arribar a una situació 
de plena igualtat entre dones i homes.
 
L’any 2012 el Pla va quedar relegat a un seguit de mínimes accions i el contracte de la 
tècnica d’igualtat es va rescindir. En els darrers anys, s’han continuat desenvolupant 
accions en dates i jornades puntuals, però sense la contractació d’un tècnic de referència 
que liderés i gestionés el Pla d’Igualtat.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

b càrrec a l’aplicació pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars 
municipals” del vigent pressupost.  

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortides programades durant el curs escolar, el 
nom de l’alumne, escola i cost de cada sortida. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escolars de cada alumne/a amb beca atorgada.

Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 

Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi, de l’Agrupació Escolar La 
ada, de  l’IES Cabrils, de l’Escola L’Olivera, i de l’Escola Vaixell Burriac. 

Comunicar el present acord a la regidora delegada de serveis social, al  cap d’Àrea 
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament d
comunicació d’aquest ajuntament. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000236 

Equip de govern 

Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Maresme

CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

L’ajuntament de Vilassar de Dalt a l’any 2011, va aprovar el seu 1r. Pla Municipal 
d’Actuació per a la Igualtat de Gènere de Vilassar de Dalt, per tal d'arribar a una situació 
de plena igualtat entre dones i homes. 

L’any 2012 el Pla va quedar relegat a un seguit de mínimes accions i el contracte de la 
igualtat es va rescindir. En els darrers anys, s’han continuat desenvolupant 

accions en dates i jornades puntuals, però sense la contractació d’un tècnic de referència 
que liderés i gestionés el Pla d’Igualtat. 
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b càrrec a l’aplicació pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars 

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
es programades durant el curs escolar, el 

nom de l’alumne, escola i cost de cada sortida. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 

rs de cada alumne/a amb beca atorgada. 

Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 

Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi, de l’Agrupació Escolar La 
ada, de  l’IES Cabrils, de l’Escola L’Olivera, i de l’Escola Vaixell Burriac.  

Comunicar el present acord a la regidora delegada de serveis social, al  cap d’Àrea 
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament de 

Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del 

Aprovació de la proposta d'adhesió al II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Maresme 

el seu 1r. Pla Municipal 
d’Actuació per a la Igualtat de Gènere de Vilassar de Dalt, per tal d'arribar a una situació 

L’any 2012 el Pla va quedar relegat a un seguit de mínimes accions i el contracte de la 
igualtat es va rescindir. En els darrers anys, s’han continuat desenvolupant 

accions en dates i jornades puntuals, però sense la contractació d’un tècnic de referència 
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Secretaria  

 

 

En aquests moments l’ajuntament no disposa d
tècnica referent en temes d’igualtat de gènere.
 

D’acord amb el contingut de l’informe tècnic del Cap d’Àrea d’Atenció a les Persones que 
consta en l’expedient, i que consta amb el vist
d’Igualtat  del Consell  Comarcal del Maresme, és l’instrument de
o  definició de les polítiques públiques que permet pensar prèviament en la millor 
intervenció segons les necessitats existents i els recursos
  
Així mateix, el Pla és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i 
dirigir les polítiques locals en matèria d’Igualtat, essent la seva finalitat la d’impulsar les 
Polítiques actives d’Igualtat per assolir els objectius 
comarca.  
  
Per tot això, segons consta en l’esmentat informe, i per tal de reconduir l’Àrea d’Iigualtat,
i davant la dificultat que suposa elaborar un nou Pla Local, es proposa l’adhesió al II Pla 
d’Igualtat del Consell Comarca
professional convertint-se en la persona referent de l’ implementació de les accions del Pla 
d’Igualtat al municipi de Vilassar de Dalt
 
Fonaments de dret  
- Arts. 9.2 i 14 Constitució Espanyola.
- Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i 

laboral de les persones treballadores.
- Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la 

violència domèstica 
- Llei Orgànica 1/2004 de mesures
- Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei de 

Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci.
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d
- Arts. 19 i 41 Estatut d’Autonomia de Catalunya.
- Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista
- Arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

de Catalunya. 
- Arts. 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei Municipal i Regim Local de Catalunya.
- Llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de 

l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a
de Catalunya. 

- Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 
 
Proposta d’acord 
 
Primer.   Aprovar la proposta d’adhesió al II Pla d’igualtat del Consell Comarcal del 
Maresme per tal d’impulsar les Polítiques actives d’Igualtat d’aquest municipi, manifestant 
la voluntat i el compromís que comporta en el desenvolupament de dites polítiques. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En aquests moments l’ajuntament no disposa d’un Pla d’Igualtat actualitzat, ni d’una figura 
tècnica referent en temes d’igualtat de gènere. 

D’acord amb el contingut de l’informe tècnic del Cap d’Àrea d’Atenció a les Persones que 
consta en l’expedient, i que consta amb el vist-i-plau de la regidora delegada,
d’Igualtat  del Consell  Comarcal del Maresme, és l’instrument de  planificació estratègica 

definició de les polítiques públiques que permet pensar prèviament en la millor 
intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. 

Així mateix, el Pla és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i 
dirigir les polítiques locals en matèria d’Igualtat, essent la seva finalitat la d’impulsar les 
Polítiques actives d’Igualtat per assolir els objectius  d’igualtat comuns al conjunt de la 

Per tot això, segons consta en l’esmentat informe, i per tal de reconduir l’Àrea d’Iigualtat,
i davant la dificultat que suposa elaborar un nou Pla Local, es proposa l’adhesió al II Pla 
d’Igualtat del Consell Comarcal del Maresme, unida a l’increment de la jornada d’un 

se en la persona referent de l’ implementació de les accions del Pla 
d’Igualtat al municipi de Vilassar de Dalt. 

Arts. 9.2 i 14 Constitució Espanyola. 
/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i 

laboral de les persones treballadores. 
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la 

Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei de 
Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci. 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
Arts. 19 i 41 Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i Regim Local de Catalunya. 
Llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia aprovada a l’octubre de 2014 pel Parlament 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

Aprovar la proposta d’adhesió al II Pla d’igualtat del Consell Comarcal del 
r les Polítiques actives d’Igualtat d’aquest municipi, manifestant 

la voluntat i el compromís que comporta en el desenvolupament de dites polítiques. 
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’un Pla d’Igualtat actualitzat, ni d’una figura 

D’acord amb el contingut de l’informe tècnic del Cap d’Àrea d’Atenció a les Persones que 
delegada,   el II Pla 

planificació estratègica 
definició de les polítiques públiques que permet pensar prèviament en la millor 

Així mateix, el Pla és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i 
dirigir les polítiques locals en matèria d’Igualtat, essent la seva finalitat la d’impulsar les 

at comuns al conjunt de la 

Per tot això, segons consta en l’esmentat informe, i per tal de reconduir l’Àrea d’Iigualtat,  
i davant la dificultat que suposa elaborar un nou Pla Local, es proposa l’adhesió al II Pla 

unida a l’increment de la jornada d’un 
se en la persona referent de l’ implementació de les accions del Pla 

/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i 

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la 

de protecció integral contra la violència de gènere 
Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei de 

e dones i homes 

Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
Arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

Llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de 
provada a l’octubre de 2014 pel Parlament 

Aprovar la proposta d’adhesió al II Pla d’igualtat del Consell Comarcal del 
r les Polítiques actives d’Igualtat d’aquest municipi, manifestant 

la voluntat i el compromís que comporta en el desenvolupament de dites polítiques.  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Segon. Reconèixer la necessitat de disposar d’una figura tècnica que desenvolupi les 
funcions previstes en el Pla d’Igual, amb una dedicació setmanal de 7:30 hores i una 
despesa  econòmica de 7.016,47  euros/any,  i  encarregar al Departament de Recursos 
Humans  que  es duguin a  terme les gestions necessàries per tal de fer
de l’1 de gener de 2018. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció Acció 
de govern i normativa/Normativa, plans i programes/ Plans i programes des
polítiques públiques.  
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme,
d’Àrea  de serveis d’atenció  a les persones, 
Departament d’Intervenció, al Departament de comunicació i al Departament de Recursos 
Humans d’aquest ajuntament.  
 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
5.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
6.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 
 
 
El secretari 
 
 
Carles Casellas Ayen 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Reconèixer la necessitat de disposar d’una figura tècnica que desenvolupi les 
en el Pla d’Igual, amb una dedicació setmanal de 7:30 hores i una 

despesa  econòmica de 7.016,47  euros/any,  i  encarregar al Departament de Recursos 
Humans  que  es duguin a  terme les gestions necessàries per tal de fer

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció Acció 
de govern i normativa/Normativa, plans i programes/ Plans i programes des

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, i  comunicar
d’Àrea  de serveis d’atenció  a les persones, a la Regidora delegada de Serveis Socials
Departament d’Intervenció, al Departament de comunicació i al Departament de Recursos 
Humans d’aquest ajuntament.   

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist-i-plau 
l’alcalde  

Xavier Godàs Pérez
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Reconèixer la necessitat de disposar d’una figura tècnica que desenvolupi les 
en el Pla d’Igual, amb una dedicació setmanal de 7:30 hores i una 

despesa  econòmica de 7.016,47  euros/any,  i  encarregar al Departament de Recursos 
Humans  que  es duguin a  terme les gestions necessàries per tal de fer-ho efectiu a partir 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció Acció 
de govern i normativa/Normativa, plans i programes/ Plans i programes destacats sobre 

i  comunicar-ho al cap 
a la Regidora delegada de Serveis Socials, al 

Departament d’Intervenció, al Departament de comunicació i al Departament de Recursos 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 

Xavier Godàs Pérez 




