
 

ACTA DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES DE 4 D’OCTUBRE DE 2018 

 

A la ciutat de Mataró, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme, el dia 4 d’octubre 

de 2018, es reuneix el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes en sessió ordinària sota la presidència 

del Sr. Josep Triadó Bergés.   

 

Assisteixen, els senyors, alcaldes/alcaldesses, següents:  

 

• Andreu Francisco i Roger, Alcalde d’Alella 

• Isabel Roig Casas, regidora de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de 

Mar 

• Àngel Castillo Vallcorba, Regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 

• Eudald Calvo Català, Alcalde d’Argentona 

• Jordi Mir Boix, Alcalde de Cabrera de Mar 

• Avelina Morales Serra, Alcaldessa de Cabrils 

• Óscar Baró Clariana, Alcalde acctal. de Caldes d’Estrac 

• Albert Torrent Vivancos, Tinent Alcalde de Calella 

• Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de Canet de Mar 

• Marc Bosch de Dòria, Alcalde de Dosrius 

• Maria Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa de Malgrat de Mar 

• Jaume Oliveras Maristany, Alcalde del Masnou  

• Rosa Funtané Vila, Alcaldessa de Montgat 

• Jordi Rull Claus, Alcalde d’Òrrius 

• Dolors Agüera Martín, Tinent d’alcalde de Palafolls 

• Francisco Javier Aguirre Rodríguez, regidor de Seguretat i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Pineda de Mar  

• Josep Triadó Bergés, Alcalde de Premià de Dalt 

• Miquel Àngel Méndez Gil, Alcalde de Premià de Mar 

• Joan Mora Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

• Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar 

• Javier Sandoval Carrillo, Alcalde de Sant Vicenç de Montalt 

• Andreu Bosch Rodoreda, Alcalde de Teià 

• Esther Pujol Martí, Alcaldessa de Tiana 

• Sílvia Català Mora, regidora de l’Ajuntament de Tordera 

 

Assistits per el secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago Pérez i 

Olmedo. 

 

També assisteix a la reunió la Sra. Anna Antoja Serra, gerent del Consell Comarcal del 

Maresme. 
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Han excusat la seva assistència el Sr. David Bote Paz, alcalde de Mataró, el Sr. Xavier Godàs 

Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt i el Sr. Damià del Clot Trias, Alcalde de Vilassar de Mar.  

 

Intervé el Sr. Josep Triadó Bergés, president del Consell Comarcal del Maresme, per donar la 

benvinguda al nou alcalde de Sant Vicenç de Montalt, el Sr. Javier Sandoval Carrillo. També 

excusa l’assistència del Conseller d’interior, Sr. Miquel Buch, però mantindran la reunió que 

tenien prevista per tractar per tractar diferents aspectes relacionats amb la seguretat en els 

municipis del Maresme.  

 

La presidència declara oberta la sessió a les 16:05 hores, un cop comprovada l’existència del 

quòrum per poder iniciar-la.  

 

0.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL CONSELL D’ALCALDES DE 20 DE MARÇ DE 2018.  

 

Havent estat distribuït l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 

de març de 2018, se sotmet a votació, essent que per unanimitat dels assistents, s’aprova 

l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme de data 

20 de març de 2018. 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES DE 19 DE JUNY DE 2018. 

 

Havent estat distribuït l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 

de juny de 2018, se sotmet a votació, essent que per unanimitat dels assistents, s’aprova 

l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme de data 

19 de juny de 2018. 

 

2.- EMISSIÓ D’INFORME, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 

ORDENANCES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME. 

 

Seguidament el Sr. Josep Triadó Bergés, President del Consell Comarcal del Maresme dóna la 

paraula a la Sra. Anna Antoja Serra, gerent del Consell Comarcal del Maresme, que intervé 

per exposar el següent punt de l’ordre del dia, ja que s’han de modificar les ordenances del 

servei de menjador escolar, del servei de transport escolar i del servei d’acollida, per tal 

d’incloure en el text de l’ordenança l’adaptació del calendari escolar que dicta el Departament 

d’Ensenyament, i aquestes modificacions no tenen contingut econòmic. Es modifica també 

l’Ordenança reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del 

Maresme a l’assistència tècnica i formativa, s’adapten les tarifes de preu públic en funció del 
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nou estudi de costos. I també es modifica l’Ordenança núm. 6, reguladora del Preu públic 

comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme, 

s’actualitzen les tarifes dels preus públics que paguen els usuaris que utilitzen el servei 

d’acollida d’animals.       

 

Seguidament es sotmet a votació el present punt de l’Ordre del Dia, procedint a la votació de 

la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels/les senyors/res 

alcaldes/alcaldesses assistents, s’aproven els següents acords:  

 

“Vistos els informes emesos per l’Àrea Tècnica d’Educació i Joventut emesos un en data 6 de 

setembre de 2018, dos de data 7 de setembre de 2018 i un en data 18 de setembre de 

2018, on es motiva la modificació de l’Ordenança número 1, reguladora del Preu públic per a 

la prestació del Servei de Menjador Escolar, l’Ordenança número 4, Reguladora del Preu 

públic per a la prestació de serveis de transport escolar, i l’Ordenança número 7, reguladora 

del Preu públic per a la prestació del servei d’Acollida Escolar, 

 

Vist l’informe emès per el Tècnic del Pla Estratègic en data 21 de setembre de 2018, on es 

motiva la modificació de l’Ordenança número 6, “Reguladora del preu públic per serveis a 

prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d’animals domèstics” que 

passarà a ser “Ordenança núm. 6, Reguladora del preu públic del Servei Públic comarcal 

d’acollida d’animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme”, 

 

Vist l’informe emès per el Tècnic del Pla Estratègic en data 2 d’octubre de 2018, on es 

motiva la modificació de l’Ordenança núm. 5 reguladora del preu públic per la dedicació de 

personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa, 

 

Vistos els informes favorables emesos per la Intervenció de Fons de la corporació,  

 

Vistos els informes favorables emesos per la secretaria de la corporació,  

 

Atès l’article 19.2.b) de. Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, 

 

Es proposa al Consell d’Alcaldes l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança núm. 1, 

reguladora del Preu públic per a la prestació del servei de Menjador Escolar, d’acord amb el 

text definitiu que consta al present acord com a Annex I a tots els efectes legals. 
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SEGON.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança núm. 4, 

reguladora del Preu públic per a la prestació del serveis de transport escolar, d’acord amb el 

text definitiu que consta al present acord com a Annex II a tots els efectes legals. 

 

TERCER.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança núm. 7, 

reguladora del Preu públic per a la prestació del servei d’Acollida Escolar, d’acord amb el text 

definitiu que costa al present acord com a Annex III, a tots els efectes legals. 

 

QUART.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança núm. 5 

reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a 

l’assistència tècnica i formativa, d’acord amb el text de les modificacions que consta al 

present acord com a Annex IV, a tots els efectes legals. 

 

CINQUÈ.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient de modificació de l’Ordenança núm. 6, 

reguladora del Preu públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia del Consell 

Comarcal del Maresme, d’acord amb el text definitiu que consta al present acord com a 

Annex V, a tots els efectes legals.  

 

ANNEX I  

 

ORDENANÇA NÚM. 1 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 

Article 1 

Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats conferides per l’art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya i de 

conformitat amb el que preveu l’article 41 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), 

aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de menjador 

escolar no obligatori, és a dir, a alumnes usuaris sense dret a la gratuïtat, a la comarca del 

Maresme. 

 

Article 2 

Concepte 

La utilització del servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, als 

centres docents de la comarca. 

 

Article 3 

Obligats al pagament 
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3.1. Són obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els 

pares/mares/tutors legals dels menors usuaris del el servei de menjador escolar, així com els 

mestres o personal d’administració del centre que pugui fer ús del servei. 

 

3.2. A aquests efectes, s’entén per usuaris del servei de menjador escolar, al qual es refereix 

el preu públic regulat en aquesta ordenança, tots aquells alumnes d’ensenyaments 

obligatoris i no obligatoris, així com els mestres o personal d’administració del centre,  que 

facin ús del menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal del Maresme. 

 

Article 4 

Quantia 

4.1. El preu públic per dia i alumne. El preu inclou els conceptes de monitoratge i menjar, 

amb el corresponent IVA inclòs: 

- Alumne fix: 6,20 euros/dia  

- Alumne esporàdic: 6,80 euros/dia 

Es considera com alumne esporàdic aquell que fa ús del servei menys de 3 dies a la 

setmana, d’acord amb la resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya per a cada curs escolar respecte del preu màxim del servei escolar de menjador 

dels centres educatius de la seva titularitat. 

Excepcionalment, mitjançant autorització prèvia dels Serveis Territorials corresponents, quan 

es tracti de centres d’educació especial o escoles rurals amb un nombre reduït d’usuaris del 

servei o quan les circumstàncies especials de l’alumnat o les instal·lacions del centre així ho 

aconsellin, es podrà augmentar el preu màxim de la prestació del servei escolar de 

menjador. 

 

4.2. El preu públic per dia, per mestres i personal d’administració del centre i IVA inclòs: 

- 3,85 euros/dia. 

 

4.3. En el supòsit que es modifiqués el tipus d’IVA aplicable a aquest servei, les tarifes abans 

indicades poden ser modificades.  

 

4.4. No podran accedir al servei de menjador escolar aquells usuaris que no estiguin al 

corrent de pagament d’altres conceptes o serveis oferts pel Consell Comarcal, fins que no 

saldin el deute pendent. 

 

Article 5 

Meritació i forma de gestió del servei i de pagament 

 

5.1. El present preu públic es meritarà per l’ús efectiu del servei. En el cas dels alumnes fixes 

que puntualment no hagin de fer ús del servei hauran d’avisar a la coordinadora del servei 

de menjador en dies anteriors o com a molt tard abans de les 10 del matí del mateix dia, per 

5 
 



tal que aquell menú no sigui comptat. En cas de no avisar dins del termini es procedirà a 

liquidar el  servei tot i que no n’hagi fet ús. 

 

5.2. Durant el mes de juny i abans de finalitzar cada curs escolar, els pares/mares/tutors 

legals dels alumnes facilitaran al Consell Comarcal, a través de les direccions dels centres 

escolars, la sol·licitud del servei de menjador escolar,  amb les dades necessàries per fer 

efectiu el pagament del servei mitjançant domiciliació bancària. 

 

5.3. Es procedirà a liquidar mensualment per l’ús real que s’hagi realitzat del servei. Es 

procedirà al seu càrrec a dos mesos vençuts.  

 

5.4. Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per via de constrenyiment. En aquest 

supòsit, el no pagament de l’obligació donarà lloc a la pèrdua del dret a continuar gaudint del 

servei de menjador escolar. Aquesta pèrdua del dret es notificarà a l’usuari i es farà efectiva 

a partir de la data que serà indicada en la comunicació oficial. 

 

L’usuari no podrà tornar a fer ús del servei fins que no liquidi l’import pendent, encara que 

correspongui a mesos o cursos escolars diferents. 

 

Article 6 

Exempcions i bonificacions 

6.1. No s’aplicaran exempcions o bonificacions. 

 

Article 7 

Vigència 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Disposició Addicional 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 

Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 

legislació vigent i altres normes, de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a 

preceptes d’aquest, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 

moment en què es produeix la notificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 

causa. 

 

ANNEX II 
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ORDENANÇA NÚM. 4 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE 

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR 

 

Article 1 

Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats conferides per l’art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya i de 

conformitat amb el que preveu l’article 41 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 

aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de transport 

escolar no obligatori, és a dir, a alumnes usuaris sense dret a la gratuïtat, a la comarca del 

Maresme. 

 

Article 2 

Concepte 

La reserva de plaça i, per tant, el dret d’utilització del servei de transport escolar de centres 

docents de la comarca del Maresme.  

 

Article 3 

Obligats al pagament 

3.1. Són obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els 

pares/mares/tutors legals dels menors usuaris autoritzats a utilitzar el servei de transport 

escolar. 

 

3.2. A aquests efectes, s’entén per usuaris del servei de transport escolar, al qual es refereix 

el preu públic regulat en aquesta ordenança, tots aquells alumnes d’ensenyaments 

obligatoris o post-obligatoris que sol·licitin la utilització del transport escolar que gestiona el 

Consell Comarcal i no gaudeixen de la gratuïtat del servei. 

 

Article 4 

Quantia 

4.1. El preu públic originat per la prestació del servei es d’1,36 EUR/dia (IVA exclòs), és a 

dir, 1,50 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 26,40 EUR/mes (IVA inclòs), per al primer 

germà de les famílies usuàries que facin dos viatges al dia: un al matí d’anada i un a la tarda 

de tornada; 0,93 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 1,00 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total 

de 17,95 EUR/mes (IVA inclòs) per al segon germà, i 0,46 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 

0,50 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 8,80 EUR/mes (IVA inclòs), per al tercer 

germà o més. 

 

4.2. En cas que els escolars facin ús del servei de transport de migdia, és a dir, que realitzin 

quatre viatges al dia, el preu públic és de 2,72 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 3,00 EUR/dia 

(IVA inclòs), que fan un total de 52,80 EUR/mes (IVA inclòs), per al primer germà de les 
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famílies usuàries; 1,85 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 2,00 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un 

total de 35,82 EUR/mes (IVA inclòs) per al segon germà, i 0,93 EUR/dia (IVA exclòs), és a 

dir, 1,00 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 17,95 EUR/mes (IVA inclòs), per al tercer 

germà o més. 

 

4.3. En el supòsit que es modifiqués el tipus d’IVA aplicable a aquest servei, les tarifes abans 

indicades seran actualitzades amb l’increment o decrement fiscal que resulti de la modificació 

tributària adient.  

 

4.4- Es prendran com a dies d’ús del servei el total de dies lectius, amb independència de la 

utilització efectiva o no per part dels alumnes. 

 

4.5. No podran accedir al servei de transport escolar aquells usuaris que no estiguin al 

corrent de pagament d’altres conceptes o serveis oferts pel Consell Comarcal, fins que no 

saldin el deute pendent. 

 

Article 5 

Meritació i forma de pagament 

5.1. Durant el mes de juny i abans de finalitzar cada curs escolar, els pares/mares/tutors 

legals dels alumnes facilitaran al Consell Comarcal, a través de les direccions dels centres 

escolars, la sol·licitud del servei de transport escolar, indicant si faran dos o quatre viatges i 

amb les dades necessàries per fer efectiu el pagament del servei mitjançant domiciliació 

bancària. 

 

5.2. El Consell Comarcal del Maresme autoritzarà la utilització del transport escolar als 

alumnes matriculats en centres educatius que no tinguin dret a la gratuïtat del servei de 

transport escolar segons les disposicions vigents en matèria d’educació i sempre i quan hi 

hagi places vacants. 

 

5.3. La meritació es produeix, per tant, en el moment de la reserva efectiva de la plaça per 

l’alumne/a.  

 

5.4. El present preu públic es meritarà en tres imports (una per trimestre escolar, essent la 

fracció més petita 1 mes per trimestre escolar), motiu pel qual les tarifes a aplicar seran les 

següents: 

 

1r germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total 
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 26,40 € 4 105,60 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 26,40 € 3 79,20 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 26,40 € 3 79,20 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)
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2n germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total 
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 17,95 € 4 71,80 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 17,95 € 3 53,85 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 17,95 € 3 53,85 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)

 
 

3r germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total 
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 8,80 € 4 35,20 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 8,80 € 3 26,40 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 8,80 € 3 26,40 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)

 
 

1r germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 52,80 € 4 211,20 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 52,80 € 3 158,40 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 52,80 € 3 158,40 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)

 

2n germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 35,82 € 4 143,28 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 35,82 € 3 107,46 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 35,82 € 3 107,46 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)

 
3r germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

Data domiciliació rebut
Preu públic
(IVA inclòs) Mesos

Total
(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 17,95 € 4 71,80 € Setembre, octubre, nov embre i desembre
1 al 5 d'abril 17,95 € 3 53,85 € Gener, febrer i març
1 al 5 de juliol 17,95 € 3 53,85 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)

 
 

 

5.5. Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per via de constrenyiment. En aquest 

supòsit, el no pagament de l’obligació donarà lloc a la pèrdua del dret a continuar gaudint del 

servei de transport escolar. Aquesta pèrdua del dret es notificarà a l’obligat i es farà efectiva 

a partir de la data que serà indicada en la comunicació oficial. 

 

L’usuari no podrà tornar a fer ús del servei fins que no liquidi l’import pendent, encara que 

correspongui a trimestres o cursos escolars diferents. 
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5.6. Les baixes voluntàries en la utilització del servei s’hauran d’informar al Consell Comarcal 

mitjançant el formulari habilitat al portal web amb aquests efectes. La baixa haurà de ser 

comunicada en els primers 15 dies naturals del mes en curs perquè es faci efectiva a partir 

del mes següent. 

 

Article 6 

Exempcions i bonificacions 

6.1. No s’aplicaran exempcions o bonificacions, a excepció de les recollides en l’article 4 en 

relació amb la quantia d’acord amb el nombre de germans. 

 

6.2. Els alumnes usuaris poden utilitzar el servei durant tots els dies lectius del curs escolar 

i, per tant, no hi haurà cap reducció o bonificació de la quota resultant a causa de la no 

utilització puntual o esporàdica del servei de transport escolar. 

 

Article 7 

Vigència 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Disposició Addicional 

 

 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 

legislació vigent i altres normes, de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a 

preceptes d’aquest, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 

moment en què es produeix la notificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 

causa. 
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ANNEX III 

 

ORDENANÇA NÚM. 7 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI D’ACOLLIDA ESCOLAR. 

 

Article 1. Concepte 

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de la EDL 

2/2004 de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el 

preu públic pels alumnes d'educació infantil i de primària dels centres educatius de la 

comarca que sol·liciten fer ús del servei d'acollida en qualsevol de les seves franges horàries. 

El servei d'acollida queda així definit: 

1) Es realitzarà en tres franges horàries (matí/migdia/tarda) dividit en dos grups (un 

d’alumnes d’infantil i un altre d’alumnes de primària), cada dia de la setmana de dilluns a 

divendres els dies lectius del curs escolar. 

2) La durada de cada un dels serveis serà la que decideixi cada escola  per a cada una de 

les franges horàries (matí, migdia, tarda), tenint com a consideració que són serveis 

independents, i serà múltiple de 30 minuts (30 minuts, una hora, una hora i mitja, etc.). 

3) El nombre mínim d'alumnes fixos per iniciar el servei s'estableix en 12 alumnes d'infantil 

per al servei d’infantil i de 12 alumnes de primària per al servei de primària. 

4) La ràtio monitor-alumne per aquest servei d'acollida serà: 

- De 12 a 20 alumnes d'educació infantil o primària: 1 monitor. 

- De 21 a 40 alumnes d'educació infantil o primària: 2 monitors. 

- De 41 a 60 alumnes d'educació infantil o primària: 3 monitors. 

- Més de 61 alumnes d'educació infantil o primària: 4 monitors 

5) L’usuari, en donar-se d’alta del servi i domiciliar el seu pagament, pot optar per un ús fix 

del servei d’acollida escolar (una o varies franges horàries tots els dies de la setmana per 

una quota fixa mensual a un preu reduït) o ús esporàdic (serveis aïllats o que no arriben 

a 5  per setmana de la mateixa franja horària, a un preu no reduït i en funció del serveis 

efectivament utilitzats).  

 

Article 2. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les famílies de 

alumnes d'educació infantil i d'educació primària que sol·licitin fer ús del servei d'acollida 

escolar en qualsevol de les seves franges horàries. 

El procediment establert per aquests alumnes de preu públic serà el següent: 

1. El centre escolar disposarà d'un full de sol·licitud pel servei d'acollida escolar per 

a les famílies(segons model establert pel Consell Comarcal del Maresme) que 

serà lliurat a la família que ho demani. La família haurà de retornar al centre 

escolar aquest mateix full de sol·licitud omplert amb les dades corresponents. 
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2. Un cop el centre escolar compti amb el mínim d'alumnes per grup (12), farà 

arribar les sol·licituds de les famílies usuàries als serveis educatius del Consell 

Comarcal del Maresme via e-mail, fax o correu postal; juntament amb el full de 

sol·licitud del servei d'acollida escolar del centre, segons model del Consell. 

3. L’usuari en donar-se d’alta en el servei i domiciliar el seu pagament indica si vol 

ser considerat un usuari fix o esporàdic. 

4. En cas de baixa del servei, els usuaris fixos l’hauran de tramitar mitjançant el 

formulari habilitat al portal web amb aquests efectes. La baixa s’haurà de 

comunicar en els primers 15 dies naturals del mes en curs perquè es faci efectiva 

a partir del mes següent. 

5. El mètode de pagament del preu públic tant per als pels alumnes fixos com els 

alumnes esporàdics serà una domiciliació bancària mensual: 

a) En el cas dels usuaris fixos: la/les quota/es mensual/s fixa/es de la/les 

franges horàries sol·licitades. 

b) En el cas dels usuaris esporàdics: el preu/hora dels serveis efectivament 

utilitzats durant el mes. 

 

Article 3. Quantia 

a) Usuari fix: 1,30 €/h d’acord amb la durada del servei sol·licitat (mitja hora, una hora 

o una hora i mitja) per la quantitat mensual mitja de serveis de cada franja horària 

(5 serveis setmanals x 4,20 setmanes al mes), d’acord amb el següent quadre: 

 

Usuari fix 

Tipus de 

servei a 

l'escola 

Quota 

mensual 

fixa 

5 serveis a la 

setmana d'una 

franja horària 

30 min 13,65 

1 hora 27,3 

90 min 40,95 

10 serveis a la 

setmana de dues 

franges horàries 

30 min 27,3 

1 hora 54,6 

90 min 81,9 

15 serveis a la 

setmana de les 

tres franges 

horàries 

30 min 40,95 

1 hora 81,9 

90 min 122,85 

 

 

b) L’usuari esporàdic: 2,20 €/h, d’acord amb la durada del servei utilitzat (mitja hora, 

una hora o una hora i mitja) 
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Article 4. Gestió i cobrament 

- L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei. 

- Els usuaris han de trametre al final del curs escolar el formulari de sol·licitud de servei 

d’acollida escolar per al curs vinent que conté les dades necessàries i autoritza la 

domiciliació de les liquidacions mensuals que emeti el Consell Comarcal del Maresme o 

l’ens en qui delegui, d’acord amb el preu públic que pertoqui dels establerts per aquesta 

ordenança. 

- L’usuari esporàdic, i fins i tot el d’un únic dia, caldrà que sol·liciti l’alta en el servei i 

proporciones les dades necessàries i autoritzi la domiciliació. 

- El mètode de pagament del preu públic tant per als pels alumnes fixos com els alumnes 

esporàdics serà una domiciliació bancària mensual. 

- Els impagaments del preu públic s’exigiran pel procediment administratiu de 

constrenyiment que preveu la llei amb els recàrrecs pertinents.  

 

L’usuari, en donar-se d’alta del servei i domiciliar el seu pagament pot optar per un ús fix o 

un esporàdic del servei d’acollida escolar: 

a) L’usuari fix: 

- Podrà utilitzar diàriament una franja o vàries de les franges horaris que li 

ofereixi la seva escola i que hagi sol·licitat. 

- Abonarà una quota fixa mensual en funció de la seva tria, però 

independent de l’ús efectiu que en faci. 

- A un preu de: 1,30 €/h (i proporcional per a les fraccions). 

- Les hores que es comptabilitzen són la durada a la seva escola del servei 

sol·licitat (0,5, 1 o 1,5 hores) per la quantitat mitja mensual de serveis 

de cada franja horària (5 serveis setmanals x 4,20 setmanes al mes). 

- Els mesos lectius incomplets podran establir una quota proporcional a la 

dels mesos lectius complets. 

b) L’usuari esporàdic: 

- Farà ús del serveis que estimi oportú, prèvia sol·licitud d’alta en el servei 

i proporcionar i autoritzar la domiciliació. 

- Abonarà a més vençut els serveis efectivament utilitzats que se li 

liquiden. 

- A un preu de: 2,20 €/h (i proporcional per a les fraccions). 

- Les hores que es comptabilitzen són la durada a la seva escola del servei 

utilitzat (0,5, 1 o 1,5 hores), independentment del temps que l’usuari 

efectivament en gaudeixi.  

 

Article 5. Vigència 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o 

derogació. 
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ANNEX IV 

 

Text de les Modificacions  

Ordenança núm. 5 reguladora del preu públic per la dedicació de personal del 

Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa:  

 

a) Aprovar els nous imports per a les tarifes (article «3. Quantia») 

PREU PÚBLIC 2019 
 Secretari/a i interventor/a (grup A1) 55 €/h 

Tècnics/ques superiors (grup A1) 41 €/h 
Tècnics/ques mitjos/ges (grup A2) 35 €/h 
Tècnics/ques auxiliars (grup C1) 29 €/h 
Administratius/ves (grup C1) 26 €/h 
Auxiliars administratius/ves (grup 
C2) 22 €/h 
Subalterns/nes (grup AP) 21 €/h 

 

b) Excloure de la subjecció a l’import sobre el valor afegit les tasques 

d’assistència tècnica als ajuntaments tal com ho estaven les tasques 

formatives (d’acord amb les darreres interpretacions de  l’article 7, paràgraf 

8è, de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit), 

substituint aquest text a l’actual article 3: 

« L'acord entre les parts discriminarà quan no sigui evident si es 

tracta de tasques d'assistència tècnica o formativa, doncs: Les 

tasques d'assistència tècnica son operacions subjectes a IVA i es 

d'aplicacioó la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre 

el Valor Afegit; Les tasques d'assistència formativa estan 

exemptes d'IVA (Llei 37/92, de 28 de desembre).» 

Per aquest altre:  

«D’acord amb la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’impost sobre 

el valor afegit, ni les tasques d'assistència tècnica als ajuntaments 

(darreres interpretacions de l’article 7.8) ni les formatives (article 

20.9) es troben subjectes a IVA» 
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ANNEX V 

 

Text de l’ordenança 

Ordenança núm. 6 reguladora del preu públic del Servei públic comarcal d'acollida 
d'animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme 
 

Article 1. Concepte 

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu 

públic del Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de companyia del Consell 

Comarcal del Maresme per a diferents tasques: 

1. Recollida d'animal: desplaçament del personal del Centre d’Atenció d’Animals 

Domèstics de Companyia del Maresme (en endavant CAAD) , recollida de l'animal 

fins al centre. 

2. Acollida d'animal al CAAD: realització del control veterinari, neteja, cens i demés 

actuacions previstes en el Reglament de funcionament del CAAD en el moment de 

l'arribada de l'animal al centre. 

3. Estada d'animal al CAAD: dies transcorreguts des de l'acollida de l'animal al centre 

essent objecte del tracte previst al Reglament del servei. 

4. Acceptació d’una cessió directa. 

5. Adopció d'un/a gos/gossa. 

6. Adopció d'un gat/gata. 

7. Recuperació d'un gos/gossa. 

a) Sense microxip a l'entrada del CAAD. 

b) Amb microxip a l'entrada del CAAD. 

8. Recuperació d'un gat/gata. 

a) Sense microxip a l'entrada del CAAD. 

b) Amb microxip a l'entrada del CAAD. 

9. Adopció per part de protectores d'animals d'un gos/gat per sol·licitud del CAAD. 

10. Esterilització de gat de colònia felina. 

11. Esterilització de gata de colònia felina. 

12. Eutanàsia de gats de colònia felina. 

13. Transport col·lectiu gats de colònia felina. 

 

Article 2. Obligats al pagament 

Estan obligats al preu públic regulat en aquesta ordenança els qui ho sol·licitin o resultin 

beneficiats dels serveis o activitats prestats o realitzats pel Consell Comarcal del Maresme 

(en endavant CCM), mitjançant Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de 

companyia del Consell Comarcal del Maresme: 

- Ajuntaments no adherits servei (sense delegació de competències en favor del CCM). 

Pagaran les tarifes de: recollida, acollida i estada del animal. 
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- Ciutadans en general propietaris o futurs propietaris d’animals. Pagaran les tasques 

de: adopció, recuperació i cessió directa. Les dues primeres tarifes inclouen la 

recollida i l’acollida, i, en el cas de la recuperació, també inclou l’estada de l’animal 

al CAAD. 

- Centres d’acollida i protectores. Si és d’interès del CAAD per combatre la saturació 

del centre, podran accedir a adopcions bonificades.  

- Tots els ajuntaments, adherits i no adherits al servei. Pagaran les tarifes relacionades 

amb les colònies felines: transport, esterilitzacions i eutanàsies. Són tasques no 

incloses en els convenis amb els ajuntaments adscrits al servei. 

Els Ajuntaments adherits al servei mitjançant un conveni de delegació de competències 

tenen una quota anual establerta al Reglament del servei i resten exclosos d’abonar aquest 

preu públic. L’excepció són les tarifes  de tasques relacionades amb les colònies felines 

(transport, esterilitzacions i eutanàsies) que se’ls liquidaran a banda de la seva quota anual. 

 

Article 3. Quantia 

Tarifes per a la prestació del Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de 
companyia del Consell Comarcal del Maresme a les quals caldrà afegir l’IVA vigent en el 
moment de prestació del servei: 
 

Concepte Quantia 

AJUNTAMENTS NO ADHERITS AL SERVEI 

Recollida d'animal i transport fins al CAAD del Maresme 78,00 € 

Acollida de l'animal al CAAD del Maresme 35,00 € 

Estada de l'animal al CAAD del Maresme 4,34 
€/dia 

CIUTADANS (propietaris o futurs propietaris) 
Acceptació d’una cessió directa 206,61 € 
Adopció d'un gos/gossa  95,04 € 
Adopció d'un gat/gata  64,46 € 
Adopció d'un gos/gossa cadell 107,44 € 
Adopció d'un gat/gata cadell 61,98 € 
 Adopció d'un gos/gossa ≥ 8 anys o 
malalt 

    16,53 € 

Recuperació d'un gos/gossa: primer dia i sense microxip a 
l'entrada del CAAD 78,51 € 

Recuperació d'un gos/gossa: primer dia amb microxip a 
l'entrada del CAAD 59,50 € 

Recuperació d'un gos/gossa: resta de dies (a partir del 2n dia) 4,34 
€/dia 

Recuperació d'un gat/gata: primer dia i sense microxip a 
l'entrada del CAAD 67,77 € 

Recuperació d'un gat/gata: primer dia amb microxip a l'entrada 
del CAAD 49,59 € 

Recuperació d'un gat/gata: resta de dies (a partir del 2n dia) 4,34 
€/dia 

ALTRES CENTRES O PROTECTORES 
Adopció per part de centres o protectores d'animals per 
sol·licitud del CAAD 0,00 € 
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TOTS ELS AJUNTAMENTS (ADHERITS O NO AL SERVEI) 

Esterilització de gat de colònia felina 32,23 € 

Esterilització de gata de colònia felina 49,59 € 

Eutanàsia de colònia felina 68,60 € 

Transport col·lectiu gats de colònia felina 35,00 € 
 

 

Article 4. Reducció del preu públic 

 

 En situació de que el CAAD es vegi obligat a hostatjar més animals dels que te permès 

com a nucli zoològic, podrà sol·licitar a protectores o a altres centres l'adopció d'animals 

per alleugerir aquesta saturació. En els casos en que es donin aquestes dues condicions 

—saturació del centre i demanda del CAAD— s'aplicarà a les protectores que adoptin 

animals una reducció del 100% per aquest concepte. 

 La tarifa del peu públic per adopció e gossos/es de 8 anys o més, o dels animals que 

pateixin alguna malaltia, gaudirà d’una del 82,61% per afavorir la seva sortida del 

centre. El dèficit pels costos no coberts per l’adoptant s’eixugarà amb els ingressos del 

total d’adopcions, que no és deficitari. 

 

Article 5. Gestió i cobrament 

L'obligació de pagar el preu públic regulats en aquesta ordenança neix des de que se 

sol·licita o s'inicia la prestació o realització dels serveis o activitats especificats als articles 1 i 

4. 

El cobrament es realitzarà: 

- als ajuntaments no adherits al servei:  amb una liquidació mensual pels 

serveis prestats. 

- als ajuntaments adherits al servei: amb dues liquidacions a l’any per les 

tasques no incloses en les seves quotes anuals.  

- als/les ciutadans/nes: l'empresa que gestiona el servei cobrarà les tarifes 

establertes en el present preu públic en el moment de l’adopció, recuperació 

o cessió directa. 

- altres centres d’acollida i protectores: l'empresa que gestiona el servei 

cobrarà la tarifa bonificada establerta en el present preu públic en el moment 

de l’adopció. 

 

Article 6. Vigència 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o 

derogació.” 
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7.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 

 

No n’hi ha. 

 

Intervé el Sr. Josep Triadó Bergés, President del Consell Comarcal del Maresme, per 

manifestar que: “ Moltes gràcies per la vostra assistència.” 

 

El president aixeca la sessió a les 16:15 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels 

acords presos, estenc aquesta Acta que signa el president i la certifico amb la meva 

signatura. 

 

El president                                                                               El secretari acctal. 

 

 

Josep Triadó Bergés                                                   Santiago Pérez i Olmedo 
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