
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I 16 AJUNTAMENTS DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT
DE L’ACCIÓ “DINAMITZACIÓ CLUB DE FEINA 2005” EMMARCAT EN EL PLA
D’ACCIÓ CONJUNT 2005 DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL
MARESME

REUNITS

D’una part, el Sr. Pere Almera Puiggròs, president del Consell Comarcal del
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local
supramunicipal.

I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

I de l’altra el Sr., alcalde de l’Ajuntament d’Argentona

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Cabrils

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Calella

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de El Masnou

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Montgat

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de St. Andreu de LLavaneres

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de Tordera

 I de l’altra el Sr.  , alcalde de l’Ajuntament de St. Pol de Mar



MANIFESTEN

I. Que en data 11 de desembre de 2003 es va signar per part de tots els alcaldes
dels ajuntaments del Maresme l’Acord Marc del Pacte Territorial per l’Ocupació
del Maresme  pels anys 2004-2007 en el qual els signants manifestaven la
voluntat de renovar el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, sota la
coordinació del Consell Comarcal del Maresme per impulsar línies de treball
comunes per afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes,
desenvolupant una estratègia en xarxa.

II. Que s’acorda promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que
afavoreixen l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant
l’ocupació i l’articulació del territori mitjançant l’elaboració concertada de Plans
d’Acció  anual d’abast comarcal.

III.  Que els Plans d’Acció anuals pretenen facilitar processos destinats a la creació
de xarxes de cooperació sectorials adreçats a col.lectius i organismes, actuant
en l’àmbit d’innovació de polítiques de desenvolupament econòmic i social.

IV. Que el Consell Comarcal del Maresme com a coordinador del Pacte, te com a
objectiu principal facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el
desenvolupament de polítiques locals d’ocupació a la comarca.

V. Atès que l’objectiu general és la implantació del Club de Feina per a 2
ajuntaments i millorar i consolidar els clubs de feina per a 14 ajuntaments.

VI. Atès que els objectius específics són:

1- Implantació del Servei Club de Feina a  2 ajuntaments.

- Millorar l’atenció a les persones en recerca o millora de feina.
- Dissenyar i/o compartir eines i recursos adreçats a optimitzar i millorar els

processos d’inserció laboral dels col·lectius que s’atenen des dels serveis de
promoció econòmica dels municipis que intervenen en l’actuació

- Configurar un espai de referència i suport per a la recerca activa d’ocupació
oferint els recursos necessaris per a facilitar l’organització i desenvolupament
del procés de recerca.

- Dinamitzar els espais de recerca activa de feina
- Homogenitzar els procés de funcionament de l’espai a tots els municipis

implicats.
- Aconseguir el compromís de l’usuari en el propi procés de recerca, en el

seguiment d’una agenda d’activitats que tinguin com a objectiu la inserció
laboral.

- Facilitar informació de suport sobre els diversos canals de recerca per portar a
terme la recerca activa de feina.

- Aprofundir en la formació i assessorament per a la posada en pràctica de les
diverses tècniques de recerca d’ocupació.



- Estimular l’activitat autoinseridora de les persones en situació d’atur; la
iniciativa i l’autonomia al llarg del procés.

- Elevar el nivell de motivació, seguretat i autoconfiança envers la recerca.

2- Millora i consolidació del Club de feina per a 14 ajuntaments.

- Establir una xarxa de recursos que permeti donar un major i millor servei a la
població.

- Afavorir la utilització de les noves tecnologies en la recerca activa de feina i la
millora de
l’ocupació.

- Consolidar la millora de la qualitat obtinguda l’any 2004 en els diferents clubs
de feina

- Potenciar l’intercanvi d’experiències entre els usuaris.
- Fomentar la creació d’un treball en xarxa en el col·lectiu dels tècnics d’ocupació.

VII. Atès que  en el marc de les actuacions del Pla d’Acció Conjunt 2005, es va
sol.licitar a la convocatòria de Pactes del Servei d’Ocupació de Catalunya l’acció
“Dinamització de club de feina per a 16 ajuntaments per l’any 2005” amb un
cost total de 25.263,16€ i una subvenció de 12.631,58€ a la convocatòria de
Pactes al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

VIII. Que els ajuntaments signants del present conveni han mostrat la voluntat de
participar en l’acció.

Atesos els motius esmentats, les entitats signants acorden:

PACTES

PRIMER.- Objecte.
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua
entre el Consell Comarcal del Maresme, i els ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys
de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, El Masnou,
Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, St. Andreu de Llavaneres, St. Cebrià de
Vallalta, St. Vicenç de Montalt, Tordera, St. Pol i el Consell Comarcal del Maresme
per al desenvolupament de l’acció: “Dinamització club de feina per a 16
ajuntaments any 2005”.

SEGON.- Compromisos del Consell Comarcal del Maresme.
Per afavorir aquesta col·laboració i la coordinació entre totes els ajuntaments
participants, el Consell Comarcal del Maresme es compromet a:

1. Fer el seguiment i vetllar pel compliment dels objectius establerts tal i com es
recull en el document que s’annexa al present conveni.

2. Coordinar les actuacions i gestions amb un interlocutor tècnic d’un ajuntament
per tal d’afavorir l’optimització dels recursos i el treball conjunt entre tots els
agents i institucions implicades.

3. Realitzar la contractació o contractacions necessàries per tal de portar a terme
l’acció.



4. Fer d’interlocutor, amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal, per
presentar justificacions tècniques i econòmiques dins del termini establert,  per
aquestes amb l’objectiu d’obtenir les subvencions atorgades.

TERCER.- Compromisos del ajuntaments signants.
Cadascun dels 16 ajuntaments participants en el projecte es compromet a:

1. Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu
de l’acció.

2. Participar en les sessions que s’organitzin, conjuntes o individuals, de suport,
assessorament, formació, coordinació i seguiment del projecte

3. Facilitar informació i suport al Consell Comarcal en aquells aspectes que així ho
requereixin.

4. Facilitar tota la informació necessària  per a la justificació de la subvenció
rebuda abans  del 28 de febrer del 2006.

5. Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar el projecte i garantir-
ne la bona marxa.

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.

CINQUÈ.- 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.

SISÈ.- 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.

SETÈ.- 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.

Sr. Pere Almera i Puiggròs Sr. Miquel Robirola i Torrent
President del Alcalde de l’Ajuntament
Consell Comarcal del Maresme        d’Arenys de Mar
                             



Sr. Andreu Majó i Roca Sr. Antoni Soy i Casals
Alcalde de l’ajuntament Alcalde l’Ajuntament 
D’Arenys de  Munt d’Argentona

Sr. Joaquim Colomer Sr. Josep Maria Freixas i Molist
Alcalde de l’Ajuntament Alcalde de l’Ajuntament
De Cabrils de Caldes d’Estrac

Sr. Josep Basart i Pinatel.li Sr. Joaquim Mas i Rius
Alcalde de l’ajuntament                              Alcalde de l’Ajuntament 
de Calella de Canet de Mar

 Sr. Alfred Matamala i Graupera
 Alcalde de l’Ajuntament 
 de Montgat

Eduard Gisbert i Amat Sr.Jaume Batlle i Garriga
Alcalde de l’ajuntament Alcalde l’Ajuntament 
Del Masnou de Premià de Mar



Sr. Sebastià Pujol i Puig Sr. Sebastià Pujol i Puig
Alcalde de l’ajuntament Alcalde l’Ajuntament 
de Premià de Dalt de Premià de Dalt

Sr. Victor Ros i Casas                                  Sr. Jaume Borrell i Puigvert
Alcalde de l’ajuntament                              Alcalde de l’Ajuntament 
de St. Andreu de Llavaneres de St. Cebrià de Vallalta

Sr. Lluís Bisbal i Pujol Sr.Joan Carles Garcia i Cañizares
Alcalde de l’ajuntament Alcalde l’Ajuntament 
de St. Vicenç de Montalt de Tordera

Sr. Manuel Mombiela i Simon
Alcalde de l’ajuntament
de St. Pol de Mar 


