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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/30 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 13/09/2018  

Horari: 18:15 a 18.45 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 

 

Assistents 

 

President: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 

 

Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 

 

Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 

 

Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 

 

Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 

 

 

El Sr. MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU excusa la seva 

assistència. 

 

 

Secretària 

 

Cristina Marín Carcassona, Secretària Accidental 

 

     

ORDRE DEL DIA 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 

• JGL2018/29 ORDINÀRIA 06/09/2018 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
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Tercer.- PRP2018/1107   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 

BESTRETA A REINTEGRAR DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 

2018 DE B.A.Q. 

 

Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 

 

• JGL2018/29 ORDINÀRIA 06/09/2018 

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 

celebrada en data 06/09/2018. 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interès, aparegudes en el Diari Oficial de 

la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín Oficial del 

Estado, a la qual cosa responen afirmativament. 

 

 

Tercer.- PRP2018/1107   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 

BESTRETA A REINTEGRAR DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 

2018 DE B.A.Q. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS (RRHH) 

Expedient:  2018/1440 88 RRHH  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UN 

AVANÇAMENT A REINTEGRAR DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 

2018 

 

Amb data 3 de setembre de 2018, registre d’entrada 6743/18, el senyor B.A.Q., 

treballador d’aquest Ajuntament, ha sol·licitat d’un avançament de 400 Euros a 

retornar de la paga extraordinària de nadal 2018. 
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El Departament de Recursos Humans informa que el senyor B.A.Q. , en el 

moment de la sol·licitud té meritat de la paga de Nadal l’import demanat. 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 

Primer.- Concedir l’avançament de 400 € sol·licitat pel senyor B.A.Q., d’acord 

amb la informació emesa pel Departament de Recursos Humans.  

Segon.- Notificar la present Resolució a l’interessat i al Departament de  

Recursos Humans. 

 

 

Quart.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

PRP2018/1134   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRIMERA ADDENDA DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, PER AL PROJECTE FIL 

D'ARIADNA II EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES 

D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE 

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 

Expedient:  2018/1485 66 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 

SANT VICENÇ DE MONTALT, PER AL PROJECTE FIL D'ARIADNA II EN EL 

MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA 

DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN 

EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR  

 

En data 5 de setembre de 2018 (r/e 6795) els Serveis Territorials al Maresme-

Vallès Oriental de Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

ha presentat per registre l’addenda del conveni del projecte Fil d’Ariadna II, en 

el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de 

l’educació secundària obligatòria del municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

 

El text del conveni es transcriu a continuació: 
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“PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, 

PER AL PROJECTE FIL D'ARIADNA II EN EL MARC DE LES MESURES 

ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE 

L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC 

DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR  

 

REUNITS: 

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenat pel Decret 

74/2018, de 7 de juny (DOGC núm.7639, de 11.6.2018) i actuant en l’exercici 

de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 

2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 

d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 

28.7.2011). 

PER L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 

El senyor Miquel Ángel Martínez i Camarasa, alcalde de Sant Vicenç de 

Montalt, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, nomenat en el ple municipal de data 13 de juny de 2015. 

 

En referència a l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a l’article 47 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 

150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

 

EXPOSEN: 

 

Que amb data 29/06/2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament Sant Vicenç de Montalt, per al 

projecte Fil d'Ariadna II d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 

d’educació secundària obligatòria de l’Institut Esteve Albert. 
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Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos 

acadèmics 2016-2017 i 2017-2018. 

Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, valoren positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la 

diversitat a l’hora de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació 

secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació 

greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 

d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la 

seva integració escolar, social i laboral. 

Que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, ha manifestat el seu interès en 

donar continuïtat a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal 

de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del 

municipi.  

 

Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden les 

següents 

CLÀUSULES: 

PRIMERA.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 

d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Fil d'Ariadna II, que 

es du a terme en el centre Esteve Albert, per als cursos acadèmics 2018-2019 i 

2019-2020. 

SEGONA.- Les mesures i suports addicionals que es proposen en aquesta 

addenda estan regulats a l’article 9 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de 

l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

TERCERA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del 

conveni i pel seu acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que 

se’n deriven, es crea una comissió de seguiment formada per representants del 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, de forma paritària, que resoldrà els 

problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 

Hi haurà una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin adients, 

en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora 

del SSTT designarà els representants del Departament d’Ensenyament que 

formen part de la comissió de seguiment. 



 

6 
 

QUARTA.- Les parts es comprometen a que el respectiu personal, sigui propi o 

extern, que intervingui en la execució d’aquest conveni, compleix la normativa 

vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que 

determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener 

de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei 

d’enjudiciament civil. 

CINQUENA.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal, i concretament el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a les mesures de seguretat 

establertes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la LOPD, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de 

maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge, així com a la normativa que la pugui modificar o substituir. 

Així mateix, es comprometen a complir el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 

les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades) que entrà en vigor el 25 de maig de 

2018. 

Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més 

estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent  

de la indicada en l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat 

dels supòsits legalment previstos. 

SISENA.- Per als centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament, 

l’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de 

Catalunya, contractada pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda, cobreix els possibles danys personals o materials causats 

involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat. 

SETENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses 

sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest 

conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en la 

comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula tercera, 

seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el 

signen les parts indicades.  
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LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ 

SECUNDARIA OBLIGATORIA I 

BATXILLERAT 

L’ALCALDE/SSA DE SANT     

VICENÇ DE MONTALT 

  

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, 

 

Primer. Aprovar el conveni anteriorment transcrits en tots els teus extrems. 

 

Segon. Facultar el senyor alcalde per a subscriure l’esmentat conveni si 

escaigués i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg 

necessaris per  portar-lo a terme. 

 

Tercer. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat, concretament als Serveis Territorial al Maresme-Vallès Oriental i a 

l’Institut Esteve Albert i a la regidoria de serveis socials. 

 

 

Cinquè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/1507 66 GENSVM  
Contingut: RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE N.S.T PER OBTENIR 
BENEFICIS QUE TENEN LES PERSONES EMPADRONADES. 
 
En data 20/08/2018 amb registre d’entrada 6498, la Sra. N.S.T ha fet una 

sol·licitud demanant poder obtenir els beneficis que tenen les persones 

empadronades al municipi, per una nena alemanya d’intercanvi que tindrà a 

casa seva durant tres mesos, amb el programa d’intercanvi de l’Institut Esteve 

Albert.   

 

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, 

 

Primer. Manifestar a la sol·licitant que no és possible atendre la seva sol·licitud 

atès que si es pretén gaudir dels avantatges de ser empadronat el que caldria 

és tramitar l’empadronament de la persona interessada en el benefici. 

 

Segon. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
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Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 

secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària                         Vist i plau,    

       El President   

 


