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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.
1. - Modificació del preu públic 1, per prestació de serveis d’atenció domiciliària.
“El 3 de febrer de 2022, la Treballadora Social SBAS ha emès un informe, en el qual posa
de manifest que el Sistema de serveis socials a Catalunya que configura la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials, s’articula per mitjà d’una cartera de serveis que
determina el conjunt de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques, que
conformen la Xarxa de serveis socials d’atenció pública.
Aquest Sistema integra també les prestacions que preveu la Llei estatal 39/2006, de 14
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, que estableix en el seu article 12 que les entitats locals participaran en
la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la
normativa de les respectives Comunitats Autònomes.
Fins el dia 31 de desembre de 2021 la competència en matèria de Servei d’Atenció
Domiciliària estava delegada al Consell Comarcal del Maresme. Des de l’Ajuntament del
Masnou es calculava l’import del copagament mitjançant l’eina “Xarxa Local SAD DipCopago” de Diputació de Barcelona, i des del Consell Comarcal del Maresme es feia
la gestió, la liquidació i la recaptació de la quota dels serveis no gratuïts de les persones
beneficiàries.
A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament del Masnou té la competència exclusiva en
matèria de Servei d’Atenció Domiciliària.
Per aplicar el copagament d’aquest servei utilitza l’eina “Xarxa Local SAD. Tarifació
social. Serveis d’Atenció Domiciliària” de la Diputació de Barcelona i es gestionarà de la
manera següent:
a) L’Ajuntament del Masnou exercirà les funcions de gestió i inspecció, per tal
d’aprovar els padrons per l’òrgan municipal competent.
b) L’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona exercirà les funcions
de liquidació i recaptació del preu públic, d’acord amb la delegació publicada al BOPB
de data 4 de novembre de 2020.
Adjunta memòria memòria econòmica i financera per tal d’actualitzar el preu públic 1, per
a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, de la qual és desprèn, entre d’altres
aspectes a tenir en compte que:
 El copagament ve determinat per la capacitat econòmica del/la beneficiari/a i pel
preu de referència.
 Per a l’exercici de 2022, l’indicador de referència pel Servei d’Atenció Domiciliària
es fixa en 18,00 euros/hora i en cap cas la participació de la persona beneficiària
superarà el 65 per cent d’aquest indicador.
 La quantia del preu públic per import d’11,70 euros/hora, corresponent al 65% de
l’indicador de referència.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les
ordenances fiscals i els acords de modificació d’aquestes ordenances.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 4 de juliol de 2019, i
conforme a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va aprovar la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la
modificació dels preus públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb
motiu de la seva regulació.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 9 de
febrer de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació del preu públic 1, per prestació de
serveis d’atenció domiciliària:

PREU PÚBLIC 1 - PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
Substituir l’actual text del preu públic 1, per prestació de serveis d’atenció
domiciliària per tal d’actualitzar-lo. El nou redactat és el següent:
Article 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el
preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
Aquest servei, està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb
l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció
personal en les activitats de la vida diària de les persones usuàries del serveis socials
municipals.
Article 2.- Concepte.
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària en que
intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter
domèstic, consistents en:
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament
valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les
activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal. El perfil professional
per aquestes tasques és el de Treballador/a Familiar.
- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de
similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat
anterior. El perfil professional per aquestes tasques és el d’Auxiliar de la Llar.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix
l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliària.
Article 4.- Indicadors de referència.
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27
de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la
participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un
indicador de referència.
L’indicador de referència es fixa en la quantia següent:
Treballador/a familiar i auxiliar de la llar ............. 18,12 euros/hora
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En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador
de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5.- Renda, capacitat econòmica, quota màxima i exempcions.
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva
renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions
per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de
l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF,
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les
prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis
socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la
finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la
percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti
els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària ha de satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams
de renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.
- Les persones, amb capacitat econòmica que no superi l’import d’una vegada l’Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.
- Per a l'exercici del 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el
valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 663,98 euros mensuals i
7.967,73 euros anuals. En cas que aquest índex es vegi modificat durant la vigència
d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament incorporat en la taula A d’aquest article.
Catàleg de Serveis. Generalitat de Catalunya (gencat.cat)
Taula A
Capacitat Econòmica

Tipus
(%)

desglossament per trams (euro mes)

Quota Màxima

de 0 a 1 IRSC

de 0,00 € a 663,98 €

0%

0,00 €

de 1 a 2 IRSC

de 663,99 € a 1.327,96 €

30%

entre 0,01 € i 199,19 €

de 2 a 3 IRSC

de 1.327,97 € a 1.991,94 €

40%

entre 199,20 € i 464,79 €

de 3 a 4 IRSC

de 1.991,95 € a 2.655,92 €

50%

entre 464,80 € i 796,78 €

de 4 a 5 IRSC

de 2.655,93 € a 3.319,90 €

60%

entre 796,79 € i 1.195,16 €

més de 5 IRSC

més de 3.319,91 €

65%

més de 1.195,17 €
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6. Si la persona beneficiària del servei inclòs en aquesta ordenança és també beneficiària
d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar
la quota a pagar de forma integral.
7. Si la persona beneficiària del servei inclòs en aquesta ordenança és també beneficiària
d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import
del copagament que ja estigui satisfent com a persona usuària del centre.
8. No obstant l’anterior, si la persona usuària del servei previst en aquesta ordenança és
titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31
de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests
serveis.
Article 6.- Quota.
El preu públic és fixa en l’import d’11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de
referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 7.- Meritament.
La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de
l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.
Article 8.- Gestió i cobrament.
1. El preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària s’exigirà a mesos vençuts, i el
pagament es farà durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut el
mes en el que s’ha prestat el servei.
L’Ajuntament del Masnou elaborarà el padró amb el llistat de les persones beneficiàries a
qui es requereixi la pagament del servei prestat.
2. Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació
bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals de l’Ajuntament.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de
referència.
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou
indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
En aquest cas quedaria modificada la taula A de l’article 5.5 d’aquesta ordenança en les
quanties que en resultin.
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a
l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.
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Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins a la seva modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Segon.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de
gran difusió de la província.
Tercer.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense
necessitat d’acord de la Junta de Govern Local.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre la Junta de Govern Local, convocada al
més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les modificacions a que fa referència
l’acord provisional.
Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el
text íntegre de l’Ordenança fiscal aprovada, que entrarà en vigor a l’endemà de la
publicació en el BOPB i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.”
Resultat: Aprovat per unanimitat.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AMAM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la
Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM),
hi voten a favor.
2. - Resolució definitiva expedient sancionador X2020017799 per infraccions en
matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
“Vist el decret 2020LLDA002502 de data 17 de desembre de 2020, d’incoació de
procediment sancionador al senyor (.../...), amb passaport número (.../...) i domicili a
efectes de notificació al carrer (.../...),(.../...), d’Alella, considerant que la seva conducta
pot constituir les infraccions següents:
-

Infracció prevista a l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en no tenir l’assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253,00
euros exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.

-

Infracció prevista a l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un gos sense
morrió per la via pública.

-

Infracció prevista a l’article 24.2.a del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar per la via pública,
un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat per un espai públic.

Atès que, el decret d’incoació, juntament amb els fulls d’ingrés de les sancions
proposades, va ser degudament notificat a la persona inculpada, en data 6 de febrer de
2021, la qual no ha presentat al·legacions dins del termini concedit a aquest efecte
segons comunicació de data 28 de juny de 2021 de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
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Atès que en el procediment sancionador, s'han observat tots els tràmits legals i
reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora,
respectant els drets del presumpte responsable i s'han tingut en compte les
circumstàncies adverses i favorables a la persona infractora.
Vist que en data 13 de juliol de 2021 s’han rebut faig constar del Tresorer de l’Ajuntament
pel qual queda constància que el senyor (.../...) ha fet efectiu el pagament d’una de les
sancions, concretament la de portar un gos de raça considerada potencialment perillosa
deslligat per la via pública, no havent-se .
Atès que els fets descrits són constitutius de les següents infraccions administratives:
- No tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura
mínima de 150.253,00 euros exigida per la tinença o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, infracció tipificada com a greu a l’article 61.30 del Text refós
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.
-

Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat a la via pública,
infracció tipificada com a greu segons l’article 61.28 del Text refós de l’Ordenança
reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.

-

Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via
pública, infracció tipificada com a greu segons l’article 61.29 del Text refós de
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.

Atès que l’article 65.2 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals diu que a les
sancions derivades de les infraccions administratives d’aquest Text refós i que afectin a la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos poden ser sancionades:
- amb multes de 60,10 a 150,25 euros, les considerades lleus,
- amb multes de 150,25 a 1.502,53 euros, les considerades greus,
- amb multes de 1.502,53 a 30.050,61 les considerades molt greus,
Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que no hi ha
reincidència en la comissió de la infracció comesa, ni cap altre dels criteris de graduació
de les sancions inclosos a l’article 66 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou.
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article 29
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 66 del text
refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es
considera que les sancions haurien de ser les següents:
-

Per la infracció de l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals,
consistent en no tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
una cobertura mínima de 150.253,00 euros exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos, la sanció hauria de ser de la quantia
mínima de 150,25 euros.

-

Per la infracció de l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals,
consistent en portar un gos sense morrió posat per la via pública, la sanció hauria de
ser de la quantia mínima de 150,25 euros.

Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de les
infraccions hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser
qualificats com a delicte o falta penal.
Atès que la competència per a la imposició de les sancions correspon a la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament, en virtut del que disposa l’article 63.2 del Text refós
de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.
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Aquest acord de la Junta de Govern Local es pren en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23
de novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple
extraordinari del 4 de juliol de 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
9 de febrer de 2022.
Per tot l’anterior, s’adopten a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Imposar al senyor (.../...), amb passaport número (.../...), una sanció
administrativa de 150,25 euros, com a responsable de la infracció administrativa de
l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del
terme del Masnou, consistent en no tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers amb una cobertura mínima de 150.253,00 euros exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Segon. Imposar al senyor (.../...), amb passaport número (.../...), una sanció
administrativa de 150,25 euros, com a responsable de la infracció administrativa de
l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del
terme del Masnou, consistent en portar un gos de raça considerada potencialment
perillosa sense morrió per la via pública.
Tercer. Anul·lar les liquidacions número EXSA 202100004 i EXSA 202100002, emeses
d’acord amb el decret número 2020LLDA002502.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns,
segons acord tercer d’aquesta resolució.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a l’oficina de l’ORGT als efectes de practicar i
notificar les liquidacions corresponents a nom del senyor (.../...), segons acords primer i
segon d’aquesta resolució.
Sisè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent-li avinent els recursos que
pot interposar.”
Resultat: Aprovat per unanimitat.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AMAM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la
Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM),
hi voten a favor.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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