
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 22 de setembre de 2016, va adoptar els
acords següents: 

 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 8 de setembre de 2016.
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Llicències urbanístiques.
 
2.1.- Llicència d'enderroc parcial d'una nau a la finca "Mas Vidal"
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Concedir a CABANES VILAZARI SL amb CIF B
l’enderroc parcial d’una nau a la finca “Mas Vidal”.

2. Fixar una fiança de 790,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.530,77.
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 cal
ajuntament: 

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

- 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 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.

d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

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

5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

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

 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 22 de setembre de 2016, va adoptar els

Aprovació de la darrera acta de data 8 de setembre de 2016. 

unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

Llicències urbanístiques. 

Llicència d'enderroc parcial d'una nau a la finca "Mas Vidal"  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000132 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

CABANES VILAZARI SL amb CIF B-66.786.799 la llicència per 
l’enderroc parcial d’una nau a la finca “Mas Vidal”. 

Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.530,77.-€. 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 

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

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
es 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 

sidus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 22 de setembre de 2016, va adoptar els 

 

66.786.799 la llicència per 

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

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 

drà presentar al registre general d’aquest 

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

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
es 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 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 
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2.2.- Llicència d'obres majors per reforma d'habitatge al c/ Santa Engràcia, 14
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
 
 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que 
consta en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i 
l’assessorament de la Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres 
formulada no incideixen factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que 
preveu l’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Vilassar de Dalt.  

2. Concedir a la Sra. J
del c/ Santa Engràcia, 14

3. Fixar una fiança de 860,65.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.
residus de la construcció.

4. Les obres s’han d’ajustar al project
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:

- Full d’estadística d’edificació i h

- Full d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic..

- 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 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.

c) L’interessada haurà de sol·licitar expressament desplaçar la lluminària de 
l’enllumenat públic preexistent.

d) Per la connexió a la xa
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar
expressament. 

e) La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa SOREA, 
concessionària del servei municipal
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Llicència d'obres majors per reforma d'habitatge al c/ Santa Engràcia, 14

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000134 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que 
consta en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i 
l’assessorament de la Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres 

eixen factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que 
preveu l’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 

Concedir a la Sra. J.M.P.D.V. la llicència per la reforma de l’habitatge unifamiliar 
c/ Santa Engràcia, 14. 

Fixar una fiança de 860,65.-€. 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 
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 ajuntament:

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

Full d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic..

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 1996.

L’interessada haurà de sol·licitar expressament desplaçar la lluminària de 
l’enllumenat públic preexistent. 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar

La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa SOREA, 
concessionària del servei municipal de clavegueram. 
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Llicència d'obres majors per reforma d'habitatge al c/ Santa Engràcia, 14 

Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que 
consta en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i 
l’assessorament de la Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres 

eixen factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que 
preveu l’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 

la reforma de l’habitatge unifamiliar 

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

e 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 ajuntament: 

Full d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.. 

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

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

L’interessada haurà de sol·licitar expressament desplaçar la lluminària de 

rxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho 

La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa SOREA, 
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f) 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 a la titular de la llicència.

6. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

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

 
 
 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el 
al projecte AE. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 

 

Acord 

1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per al 
projecte AE, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels 
alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi, que és del contingut 
literal següent:  

 
“REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 
61/2016 de 19 de gener, i a
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 VILASSAR DE DALT
L’ Il·lm. Sr. Xavier Godàs Pérez alcalde de Vilassar de Dalt, 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, 
 
EXPOSEN: 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer
d’ESO.  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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. 

a la titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

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

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, per 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000133 

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per al 
projecte AE, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels 
alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi, que és del contingut 

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA  
La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 
61/2016 de 19 de gener, 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). 

’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT  
L’ Il·lm. Sr. Xavier Godàs Pérez alcalde de Vilassar de Dalt, 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. 

Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer
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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 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

Departament d'Ensenyament, per 

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per al 
projecte AE, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels 
alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del municipi, que és del contingut 

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 

La senyora Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 

ctuant 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 

L’ Il·lm. Sr. Xavier Godàs Pérez alcalde de Vilassar de Dalt, en virtut de les facultats 
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran 
desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs 
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Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar. 
Són estratègies de diversificació curricular que pe
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.
 
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i a
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional.
 
Que l’Institut Jaume Almera ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de AE. 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 
curs de l’educació 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que 
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió e
Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’Institut Jaume Almera
projecte AE, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i 
laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa de recursos educat
i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Vilassa
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent
formalitzar el pr
 
CLÀUSULES:
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat
través del projecte AE.
 
SEGONA.- L’Institut Jaume Almera durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de 
determinats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions 
exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través 
de la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt les realitzen fora del centre 
educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat 
autoritzades pel consell escolar del centre.
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Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar.  
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum 
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.

Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional. 

aume Almera ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de AE. 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 
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 que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’Institut Jaume Almera
projecte AE, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i 

Que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa de recursos educat
i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Vilassa
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES:  

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a 
través del projecte AE. 

L’Institut Jaume Almera durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de 

nats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions 
exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de 

at de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través 
de la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt les realitzen fora del centre 
educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat 

es pel consell escolar del centre. 
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Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 

rmeten organitzar el currículum 
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica. 

Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament 
ltres institucions per a la 

realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 

aume Almera ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de AE.  
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 

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 que 

Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’Institut Jaume Almera col·laborant en el 
projecte AE, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i 

Que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa de recursos educatius per a col·laborar 
i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació 
integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 

 

se mútua capacitat per actuar, acorden 
 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria 

de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a 

L’Institut Jaume Almera durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
consell escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de 

nats alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions 
exteriors al centre en un període no superior al 40% de l'horari escolar setmanal. 
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de 

at de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través 
de la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt les realitzen fora del centre 
educatiu, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat 
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TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 
3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix 
nivell d’assoliment de les competències en la majoria de 
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i 
compleixen algun dels requisits següents:
 
1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es 
poden incorporar al projec
docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
 
2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una 
avaluació positiva per superar el curs i/o no ha
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o 
òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’e
 
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, 
expressada amb un document de compromís educatiu.
 
L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant 
un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva 
família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han 
d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar 
en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan 
equivalent ho estima favorable.
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les neces
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les 
competències bàsiques de l’etapa.
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 
4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i parti
adient. 
 
CINQUENA. -
dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació 
pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un docum
l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que 
s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual 
cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els 
durant el temps que les duguin a terme.
L'Ajuntament de Vilassar de Dalt col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat 
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix 
facilitarà al centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent 
orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
 
SISENA.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es farà càrrec de la totalitat de les 
despeses que comporta la realització d’aquestes
de 3.000€ de la partida del pressupost municipal CURRICULUM OBERT 05 23100 
2269905, pel curs  2016/2017.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 
3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix 
nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos 
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i 
compleixen algun dels requisits següents: 

1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es 
poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip 
docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.

2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una 
avaluació positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa.
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o 
òrgan equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, 
expressada amb un document de compromís educatiu. 

L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant 
un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva 
família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han 

rioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar 
en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan 
equivalent ho estima favorable. 

L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les neces
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les 
competències bàsiques de l’etapa. 
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 
4t d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte quan sigui 

- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a facilitar l’accés 
dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació 
pràctica. Per aquesta raó es formalitzarà un document de col·laboració per part de 
l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que 
s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual 
cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes a l’Institut Jaume Almera 
durant el temps que les duguin a terme. 
L'Ajuntament de Vilassar de Dalt col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat 
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix 

l centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent 
orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es farà càrrec de la totalitat de les 
despeses que comporta la realització d’aquestes activitats destinant un import màxim 

€ de la partida del pressupost municipal CURRICULUM OBERT 05 23100 
2269905, pel curs  2016/2017. 
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Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 
3r i/o 4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix 

les matèries en els cursos 
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i 

1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es 
te després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip 

docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals. 

2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una 
n assolit les competències de l’etapa. 

A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o 
tapa. 

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, 

L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant 
un o més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva 
família, el seu tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han 

rioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar 
en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan 

L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats 
formatives de cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les 

Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 
ciparà en el projecte quan sigui 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a facilitar l’accés 
dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació 

ent de col·laboració per part de 
l’Ajuntament amb cada una de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que 
s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual 

efectes a l’Institut Jaume Almera 

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat 
està escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix 

l centre docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es farà càrrec de la totalitat de les 
destinant un import màxim 

€ de la partida del pressupost municipal CURRICULUM OBERT 05 23100 
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SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del 
projecte i del grau d’assolimen
consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en forma part.
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu
seguiment i dels resultats.
 
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
al Departament d’Ensenyament.
 
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 
2016, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2018. Podrà prorr
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la 
finalització de la seva vigència.
 
DESENA.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a complir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de de
 
ONZENA.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a donar compliment a 
la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament 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.
 
DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per 
 
TRETZENA. -
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la 
seva matèria. 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat si 
l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de 
conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
La directora general 
Pérez” 

 
2. Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels 

acords precedents, i en especial per a la signatura del conveni i l’annex que consta a 
l’expedient. 
 

3. Notificar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme
Oriental, als Serveis Socials i a l’IES Jaume Almera. 
 

 
 
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del 
projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al 
consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en forma part.
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu
seguiment i dels resultats. 

La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
al Departament d’Ensenyament. 

Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 
2016, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2018. Podrà prorr
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la 
finalització de la seva vigència. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a complir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què 
preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de de

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a donar compliment a 
la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació 

odi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

Seran causes de resolució del conveni: 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació 
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la 

Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat si 
l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de 
conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
La directora general d’ESO; Montserrat Llobet i Bach i l’alcalde, Xavier Godàs 

Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels 
acords precedents, i en especial per a la signatura del conveni i l’annex que consta a 

car aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme
Oriental, als Serveis Socials i a l’IES Jaume Almera.  

Despatx d'alcaldia i regidories. 
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A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del 
t dels objectius proposats i en donarà compte al 

consell escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en forma part. 
La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu 

La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 

Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 
2016, i desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2018. Podrà prorrogar-se 
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a complir la normativa 
personal, concretament el què 

preveu la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a donar compliment a 
la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació 

b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació 
del conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la 

Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat si 
l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de 
conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra. 

d’ESO; Montserrat Llobet i Bach i l’alcalde, Xavier Godàs 

Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels 
acords precedents, i en especial per a la signatura del conveni i l’annex que consta a 

car aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès 
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