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ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinari
Data: 29 d' octubre de 2012
Horari: de les 19:25 h a les 20:45 h.
Lloc: Sala de regidors de la casa consistorial
Número de la sessió: JGL2012/18
ASSISTENTS
Josep Antoni Frias i Molina, alcalde
Ferran Bonjoch i Vila, regidor
Josep Mateu i Avellana, regidor
Rita Saurí i Canaleta, regidora
HI SÓN CONVIDATS
Enric Nualart i Capdevila, regidor
Joaquim Molina i Soler, regidor
Glòria Joaquim i Nicolau, regidora
SECRETARI
Carles Mitjà i Sarvisé
ORDRE DEL DIA
1. EXAMEN I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DESPATX ORDINARI.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
DE L’ESCORXADOR PORCÍ AMB SALA D’ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA
AL CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2012.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC I
EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT.
6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE
FARNERS PER LA DEMANDA D’ABISBOMA S.L.
7. PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2012.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U.
TERCER TRIMESTRE 2012.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012.
10. EXPEDIENT RELATIU A LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES.
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPUSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D’AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA.
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12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL
INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L’ARC MEDITERRANI.

2012,

ANY

Seguidament es procedeix a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre
de 2012, i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, s’acorda per unanimitat aprovar-la.
2. DESPATX ORDINARI
El secretari dóna compte dels assumptes del despatx ordinari i del seu tràmit.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'ESCORXADOR DE PORCÍ AMB SALA D'ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA AL
CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4
Vista la sol·licitud formulada per en Francesc Reixach i Tubert, en representació de
l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach SL, el dia 23 d’octubre de 2012, registrada
d’entrada amb el número 3350, per a què se li autoritzi la concessió de llicència d'obra major
per a les obres de reforma i ampliació de l’escorxador porcí amb sala d’especejament
annexa situada al C/ Germans Valls i Forné núm. 4.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en Manel Vázquez i Bosch, de data 25
d’octubre de 2012, el contingut literal del qual és el següent:
La parcel·la objecte del projecte pertany a la unitat d’actuació UA-11, ja executada. És
d’aplicació al vigent Pla General d’Ordenació de 1986 (publicat el 17/12/1986) i la
modificació puntual de P.G.O. en l’àmbit de la UA-11 aprovada definitivament el 1992
(publicat el 17/07/1992). És igualment d’aplicació el Text Refós de les Normes Urbanístiques
del POUM publicades el 22/08/2006.
L’edificació de l’escorxador objecte del projecte es troba en situació de volum disconforme
amb els paràmetres del P.G.O. en els termes de l’article 108.4 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, donat que no respecta la separació mínima de cinc metres des de l’alineació
oficial de la Via romana, tal com estableix l’article 160.3 de les Normes Urbanístiques.
El propi article 108.4 del TRLUC indica el tipus d’obres que s’han autoritzar a les
construccions o instal·lacions que es trobin en situació de volum disconforme i aquestes són
les de consolidació, les de rehabilitació i els canvis d’usos, “sempre d’acord amb les
condicions bàsiques del nou planejament”.
Les obres projectades són d’ampliació i reforma a l’escorxador existent per introduir
innovacions tecnològiques. En concret, es tracta de realitzar quatre actuacions en diferents
parts de l’edifici.
Només una de les actuacions, la denominada A2, afecta a la part de l’edifici que es troba en
situació de volum disconforme per envair en part la separació de 5 metres amb respecte a
l’alineació de la Via Romana que exigeix la normativa urbanística, però aquestes obres
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consisteixen en la instal·lació d’una màquina per anestesiar els animals que impliquen la
construcció d’un fossat a l’interior de l’edifici existent, pel que, a judici del tècnic que
subscriu, es troben entre les permeses per l’article 107.4 del TRLU, en les construccions que
es troben en situació de volum disconforme (obres de rehabilitació i els canvis d’ús).
El projecte en general, compleix la normativa urbanística d’aplicació excepte en el que fa
referència a l’actuació A2 com ja s’ha indicat, però també incompleix amb la normativa
l’actuació A4 que es refereix a una ampliació en alçada (addició d’una planta pis) la coberta
de la qual supera l’alçada màxima permesa per la normativa urbanística que és de 9 metres
fins l’arrencada de la coberta. En conseqüència, si bé l’actuació A2 es podria autoritzar
d’acord amb l’article 107.4 de la TRLU, l’actuació A4 hauria de modificar-se en el sentit de
rebaixar l’alçada de la coberta. Pel demés, la resta d’actuacions compleixen amb la
normativa urbanística d’aplicació.
En qualsevol cas, i prèviament al començament de les obres, haurà de tramitar-se el
projecte d’adequació de l’activitat o, en el seu cas, justificar la seva innecessarietat.
Haurà de justificar-se igualment que a les obres intervindran un director d’execució i un
coordinador de seguretat i salut, així com que es disposa de contracte signat amb un gestor
de residus autoritzat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar a l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach S.L. la llicència d'obra major per a
les obres de reforma i ampliació de l’escorxador de porcí amb sala d’especejament annexa
situada al carrer Germans Valls i Forné número 4.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes acreditades per un import de 3.286,31 i la fiança
per un import de 1.234,51 euros.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL PROJECTE
TREBALL ALS BARRIS 2012
Atès que mitjançant la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
data 27 de juny de 2007, es va atorgar una subvenció a l’Ajuntament d'Hostalric per finançar
el Projecte d’Intervenció Integral al sector del nucli antic d’Hostalric en el marc de la
convocatòria d’ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el decret 369/2004, de 7 de setembre,
pel qual es desenvolupa la llei esmentada.
Vista la resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris.
Atès que per a aquesta convocatòria s’estableix un termini únic de presentació de sol·licituds
per a tots els barris que tenen aprovat el projecte d’intervenció integral en alguna de les
convocatòries del Departament de Política Territorial i Obres Públiques des de 2004 fins a
2010, ambdós inclosos: des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria
fins al dia 12 de novembre de 2012.
Atès que els programes i tipus d'accions que poden ser subvencionats estan establerts a
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l'apartat II del document Carta de serveis per als barris acollits al projecte Treball als barris, i
desenvolupats a l'apartat II de la Guia de prescripcions tècniques i guió per a l'elaboració del
Pla d'execució anual. Als apartats III, IV i V de la mateixa Carta de serveis es recullen
aquells programes als quals es poden acollir els diferents municipis en funció de l'any
d'aprovació del seu projecte d'intervenció integral.
Atès que aquest ajuntament considera necessari i convenient prorrogar la contractació d’un
tècnic responsable del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric amb l’objectiu
que desenvolupi les funcions en els camps següents:
- En matèria de participació, sensibilització i dinamització
- En matèria de planificació i implementació de projectes de desenvolupament local
- En matèria d’ocupació i de qualificació professional
- En matèria d’assessorament i suport tècnic a noves iniciatives econòmiques
- En matèria de seguiment de les normatives
- En matèria de coordinació amb l’Ajuntament d'Hostalric
- En matèria de col·laboració amb altres organismes i institucions
Atès que els AODL són tècnics, titulats superiors o de grau mitjà, que treballen a temps
complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats
dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i
executar, en concertació amb d'altres agents del territori (agents socials, econòmics,
empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica en el
seu territori d’actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d’ocupació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’agost de 2011, va acordar:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2011-2012.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de desembre de 2011, va acordar:
Primer. Acceptar la subvenció de 27.045,55 euros del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
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Atès que la persona idònia per continuar desenvolupant aquestes funcions de tècnic
responsable del projecte d’intervenció integral del nucli antic d’Hostalric per la seva
experiència laboral, formació acadèmica i aptituds personals és Anna López i Sanuy.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa en les
bases de la Resolució TRE/2495/2010, de 19 de juliol, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2012-2013 del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2012-2013.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC I EL
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió de
factures electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de
qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que l’Ajuntament d’Hostalric està interessat en la utilització del servei de facturació
electrònica que ofereix el Consorci AOC.
Vist i trobat conforme el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact, els pactes
del qual són els següents:
“Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de la prestació per part del Consorci
AOC a l’Ajuntament d’Hostalric del servei e.FACT que permet la tramesa i facilita la gestió
de factures electròniques provinents de qualsevol dels seus proveïdors.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC adquireix, en la prestació del servei de facturació electrònica, les
obligacions següents:
Format de les factures:
Controlar que el sistema només accepti factures electròniques que es corresponguin a
alguna de les versions del format “facturae” que estiguin vigents en cada moment.
Adaptar el servei e.FACT a les evolucions de format que es produeixin com a conseqüència
de les mesures de convergència amb les directives europees en aquest àmbit.
Distribució de les factures:
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Garantir l’entrega amb la qualitat i diligència establertes a l’acord de nivell de servei
especificat en el pacte sisè d’aquest conveni.
Custòdia de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de conservació de les factures i dels
documents adjunts que l’Ajuntament d’Hostalric hagi rebut electrònicament en el format
original en que hagin estat tramesos.
El Consorci AOC actuarà en nom i per compte dels ens obligats tributaris i es compromet a
complir amb els requisits exigits per la normativa vigent en la matèria.
Les factures i els documents adjunts es conservaran durant el temps establert a la Llei
General Tributària.
Verificació de la signatura electrònica:
El Consorci presta un servei de verificació de la signatura que permet a l’Ajuntament
d’Hostalric disposar d’un mecanisme de control per verificar la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Registre electrònic de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de registre de les factures
electròniques rebudes a través del sistema en les condicions detallades a l’annex I.
Cost del servei:
El Consorci AOC presta els serveis sense cap cost per a les administracions públiques
usuàries.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament d’Hostalric
L’Ajuntament d’Hostalric accepta les condicions de prestació del servei e.FACT i adquireix
els compromisos següents:
a) Realitzar les actuacions necessàries per acceptar la recepció de factures en format
electrònic a través del servei e.FACT per a qualsevol empresa proveïdora.
b) Emplenar el corresponent formulari d’alta del servei, on s’especificarà les modalitats
d’accés i les funcionalitats seleccionades entre les que s’ofereixen.
c) Publicar un enllaç a la seva seu electrònica cap a la bústia de lliurament de factures del
servei e.FACT o bé facilitar un mecanisme equivalent, que garanteixi que qualsevol empresa
proveïdora pot enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic sense cost.
d) Donar compliment a les obligacions legals de:
Registre d’entrada de les factures electròniques
Custòdia de les factures electròniques
Verificació de la signatura electrònica de les factures per garantir la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Aquestes operacions les pot realitzar directament l’organisme receptor o bé, si es sol·licita
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en el formulari d’alta del servei, es poden encarregar parcialment o total al Consorci AOC.
e) Informar sobre els estats de tramitació de la gestió de la factura i dades de registre
d’entrada a través del sistema d’informació d’estats.
Quart.- Limitacions de responsabilitats del Consorci AOC
El Consorci AOC no es fa responsable pels possibles danys als usuaris del sistema en els
supòsits següents:
a) Davant de qualsevol incidència derivada del mal funcionament del maquinari o el
programari de base propi de l’Ajuntament d’Hostalric.
b) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis de l’Ajuntament d’Hostalric,
plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectar-se al hub
directament.
c) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis dels proveïdors de l’Ajuntament
d’Hostalric, plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectarse al hub directament.
Cinquè.- Coordinació i seguiment
Pel seguiment del servei objecte d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment
integrada per membres del Consorci AOC i representants d’ens usuaris del servei.
L’Ajuntament d’Hostalric designarà una persona responsable de la coordinació i el
seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni.
Sisè.- Condicions de Prestació del Servei
Les condicions de prestació del Servei vigents en el moment de la signatura del conveni
(inclou l'acord de nivell de servei) es detallen a l'annex I d’aquest document. Qualsevol
variació significativa en aquestes condicions serà comunicada als corresponents
responsables de coordinació segons el procediment que es detalla a l’annex I d’aquest
conveni. La versió vigent de les condicions de prestació del servei estarà publicada a la web
www.aoc.cat.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD
En el cas que el Consorci AOC directament o a través del seu proveïdor amb el
corresponent contracte de tractament, tinguin accés a dades de caràcter personal es
considerarà encarregat del tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es
compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures tècniques de
seguretat previstes pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal.
Vuitè.- Durada del Conveni
El conveni produirà efectes fins el dia 31 de desembre de 2012 i es prorrogarà
automàticament per períodes anuals, tret que qualsevol de les parts denunciï per escrit.
Si el Consorci AOC denúncia la vigència del conveni ho haurà de comunicar amb una
antelació de sis mesos. Per la seva part, la denúncia efectuada per l’Ajuntament d’Hostalric
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haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
El transcurs de la vigència del present conveni
El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.
L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni i dels seus annexos i addendes.
La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.
La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts.
Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació.
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.
Desè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Vist i trobat conforme l’Annex I. Condicions de Prestació i Acord de Nivell de Servei de
l’e.FACT, el detall literal del qual és el següent:
“1 Condicions de prestació del servei
El servei e.FACT ofereix les funcionalitats següents:
a) Recepció de factures.
Els proveïdors de les administracions usuàries del servei poden lliurar les factures a través
de la bústia de lliurament. Aquesta funcionalitat consisteix en un portal fàcilment integrable
en la seu electrònica de l’ens receptor i ofereix uns serveis mínims de càrrega, enviament de
factures i de consulta del seu estat.
També es poden enviar les factures a través del hub (o intercanviador) de factures. A
aquesta darrera modalitat es poden acollir tant els emissors de factures com les plataformes
privades que presten serveis de facturació electrònica.
b) Distribució de factures.
La distribució de les factures emeses pels proveïdors de les administracions usuàries del
servei, independentment de la modalitat de lliurament, s’efectua mitjançant el hub (o
intercanviador). Aquest és l’element que s’encarrega de l’encaminament de les factures i
dels estats de la seva tramitació, entre la plataforma d’emissió i la plataforma de recepció.
c) Registre de factures
L’organisme receptor es compromet a registrar les factures i informar al hub en un termini
màxim de 24 hores des de la seva recepció.
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Per a realitzar l’operació del registre d’entrada es poden seleccionar dues alternatives:
L’organisme receptor pot encarregar al Consorci AOC el registre automàtic de les factures
en el Registre electrònic auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als
serveis prestats pel Consorci AOC, el titular del qual és l’Ajuntament d’Hostalric. En cap cas
comporta una cessió al Consorci AOC de competències de registre.
L’organisme receptor assumeix la responsabilitat de registrar l’entrada de les factures, ja
sigui de forma manual, o bé mitjançant el registre electrònic i informar del número
d’assentament a través del sistema d’informació d’estats.
En el cas que l’organisme receptor no informi al hub del número d‘assentament de registre
en el termini de 24h, el Consorci AOC podrà registrar la factura en el Registre electrònic
auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als serveis prestats pel Consorci
AOC, per a garantir als proveïdors el compromís de registre en un termini màxim de 24
hores.
d) Gestió de factures
Per a la gestió de les factures es pot utilitzar el portal del receptor que facilita el Consorci
AOC o bé eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT. Les funcionalitats
disponibles per a cada alternativa són les següents:
- Utilització del portal del receptor
La gestió de les factures es pot realitzar mitjançant les funcionalitats del portal del receptor,
que es descriuen a continuació:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment. Es disposa addicionalment dels següents funcionalitats:
Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
El Consorci AOC posarà a disposició de l’Ajuntament d’Hostalric les eines de gestió del
dipòsit de factures i documents adjunts, juntament amb la signatura generada o validada
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en la matèria proporcionant un codi
d’identificació associat a cada document. Aquest codi permetrà l’accés al document factura
associat i existent al dipòsit. S’ofereix a més una funcionalitat que permet la impressió de les
factures desprès de la verificació de la signatura juntament amb els codis PDF417 que
permetin la seva verificació amb el document original electrònic.
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 Publicació d’estats: permet actualitzar l’estat de tramitació de la factura seleccionada.
- Eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT
També es poden gestionar les factures utilitzant eines pròpies del receptor connectades al
servei e.FACT. En aquesta modalitat d’accés s’ofereixen opcionalment les funcionalitats
següents:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment.
o Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
o Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
o Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
e) Format de les factures electròniques
El servei treballa amb el format de factura “facturae” a partir de la versió 3.0 i posteriors. Les
característiques d’aquest format i la seva evolució estan descrites en el portal
www.facturae.es.
2 Acord de nivell de servei (ANS)
El Consorci AOC s’obliga a complir l’acord de nivell
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Acompanyament/Suport.

de

servei

publicat

a

Les modificacions substancials de l’acord de nivell de servei haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament d’Hostalric, el qual disposarà d’un termini de 15 dies, des de la data de
notificació de la modificació, per denunciar el conveni.”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració Oberta
de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact.
Segon. Facultar l’Alcalde President per a signar els documents necessaris en relació amb
aquest acord.

6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE FARNERS
PER LA DEMANDA D'ABISBOMA S.L.
Vist l’escrit de data 03 d’octubre de 2012, registrat d’entrada amb el número 3739, pel que el
Jutjat de 1a Instància núm. 2 de Santa Coloma de Farners comunica que l’empresa
Abisboma S.L. ha interposat una demanda de judici ordinari contra l’Ajuntament d’Hostalric
en relació a l’impagament de diferents factures d’Estudis i Projectes La Vall S.L.
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Atès que aquesta corporació municipal disposa d’un termini de 20 dies per contestar la
demanda, per la qual cosa és necessari atorgar poders a un advocat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar la representació i defensa de l’Ajuntament d’Hostalric en el judici ordinari
interposat per Abisboma S.L. davant el Jutjat de 1a Instància número 2 de Santa Coloma de
Farners a l’advocat Jordi Salbanyà i Benet.
Segon. Facultar l’Alcalde per a signar els documents que siguin necessaris en relació a
aquest apoderament.
7. PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE CATALUNYA, ANY 2012
Vista la resolució de 23 d’octubre de 2012, de distribuir als municipis de Catalunya la
participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya, integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya, any 2012.
Atès que segons aquesta resolució la participació en el fons de lliure disposició és de
81.290,99 € i 3.709,86 € són destinats a la participació pel format de la participació
supramunicipal de serveis.
Atès que és competència d’aquest Ajuntament decidir a quina entitat supramunicipal destina
els ingressos procedents del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la
Llei1/2012, de 23 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb la proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Restar assabentats que la participació total de l’Ajuntament d’Hostalric en el Fons
Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2012, en el fons de lliure disposició, serà
de 81.290,99 €.
Segon. Destinar íntegrament la quantitat de 3.709,86 € corresponents a la participació dels
ingressos de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis supramunicipals a la
Mancomunitat Verge dels Socors,.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
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telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit d’Hidrocantábrico Energía SAU de data 10 d’octubre de 2012, en el que certifica
que durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme
municipal per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 98.895,77
€.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 55.220,25 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 828,30 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels
ingressos bruts obtinguts per la companyia Hidrocantábrico Energía SAU durant el tercer
trimestre de 2012 en la facturació de subministrament en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
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2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit de Vodafone España S.A.U. de data 11 d’octubre de 2012, en el que certifica que
durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme municipal
per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 725,42 €.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 256,42 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 3,85 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels ingressos
bruts obtinguts per la companyia Vodafone España SAU durant el tercer trimestre de 2012
en la facturació de subministrament de telefonia fixa en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. EXPEDIENT RELATIU A NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix en el seu article 2.1
l’obligació de reduir les retribucions anuals de l’exercici 2012 del personal al servei del
sector públic en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de
desembre. En el seu punt 4 l’esmentat article disposa que les quantitats derivades de les
pagues reduïdes es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurances de jubilació pels empleats públics, amb subjecció a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en
els terminis i condicions que es concretin en les futures lleis de pressupostos.
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha emès una nota en data 5 de
setembre en que estableix les següents obligacions per als ens locals:
Immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues
extraordinàries del mes de desembre.
Afectar aquests crèdits a aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin
destinar a cap altre objectiu ni en aquest exercici 2012 ni en exercicis futurs.
Atès que la immobilització d’aquests crèdits s’ha de realitzar mitjançant la declaració dels
mateixos com a crèdits no disponibles. En concret l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, de desenvolupament del capítol 1er del titol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre reguladora de les hisendes locals (actualment Text refós 2/2004) regula els
crèdits no disponibles en els següents termes:
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“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat
o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible
d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al
saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l’entitat.”
Atès que d’altra banda l’afectació de les partides pressupostàries en que estan consignats
els imports de les pagues extraordinàries del mes de desembre té un caràcter excepcional,
atès que no es tracta de despeses finançades amb ingressos finalistes, sinó que aquesta
despesa, en aplicació del principi de desafectació, es finança amb el conjunt d’ingressos no
finalistes de l’ajuntament. Per aquesta raó, i de forma atípica, aquesta despesa que d’acord
amb la nota informativa esmentada s’ha de considerar afectada, en cap cas té un
finançament afectat i per tant s’haurà de finançar la seva incorporació amb romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Atès que la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals com un
instrument de finançament de modificacions pressupostàries ha quedat restringida d’acord
amb els articles 32 i 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquests articles estableixen una priorització del
destí d’aquets romanent per a destinar-lo a la disminució de l’endeutament i només amb
caràcter secundari es pot destinar a finançar noves despeses en el cas que una vegada
cancel·lat l’endeutament hagi quedat romanent líquid de tresoreria.
Atès que d’altra banda cal tenir en compte que tenen la consideració de romanents
d’incorporació obligatòria les despeses finançades amb ingressos finalistes. Tot i no
finançar-se amb aquests tipus d’ingressos, al declarar-se afectats els crèdits previstos per a
la paga extraordinària de desembre a la seva aportació a plans de pensions o contractes
d’assegurança de jubilació, aquests crèdits tenen la consideració d’afectats i per tant
d’incorporació obligatòria, si bé excepcionalment al no tenir aquesta despesa ingressos
afectats es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Declarar no disponibles, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, els
imports de les aplicacions pressupostàries, corresponents al pagament de les pagues extres
del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament d’Hostalric.
Segon. Declarar que passi novament a crèdits disponibles en data 31 de desembre de 2012
amb la finalitat única i exclusiva de la seva incorporació a l’exercici 2013, exercici en que es
crearà una aplicació pressupostària substantiva i independent destinada a la finalitat
establerta en el Reial decret llei 20/2012.
Tercer. Excloure aquest import del saldo de romanent de tresoreria per a despeses generals
que se’n derivi de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
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Quart. En cas que el romanent de tresoreria sigui insuficient per procedir a la incorporació
d’aquests imports a l’exercici següent es procedirà a aplicar les mesures previstes en l’article
193 de Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les hisendes locals per assegurar la
capacitat financera per al moment en que siguin exigibles aquests imports
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPULSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D'AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties orgàniques
caracteritzades pel dolor i la fatiga. La fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són
malalties diferents però tenen una forma de presentació i símptomes molt similars. El
diagnòstic diferencial entre ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i fatiga, és
fonamental per un enfocament correcte en la seva teràpia. Al voltant de 250.000 persones
estan afectats per aquestes malalties a Catalunya.
Atès que és una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l'impacte del problema
abasta, no només en l'àmbit social, familiar i econòmic sinó que va més enllà de la pròpia
malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona, com a treballadora, mare i "cuidadora"
de les famílies. Per tant, l'impacte social no és tan sols individual sinó també col·lectiu.
Atès que tot això comporta un greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral del
pacient i les pèrdues econòmiques que comporta, a més de les que suposa les despeses de
la pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica es
senten desprotegides per part de la societat, que posa en dubte el seu estat i les seves
dolències, motiu pel qual poden ser desateses pels propis serveis sanitaris i socials que
haurien d'emparar-les.
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties complexes que
afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, tenen
un gran impacte social i econòmic; i la seva prevalença malgrat ser prou elevada, molt
especialment entre les dones, reflecteix un desconeixement a l'hora de la detecció,
diagnòstic i tractament. El poc coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues malalties, així
com les dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades trobin moltes
dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un tractament i, si és el
cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar la seva vida i la seva activitat diària
al decurs de la seva malaltia.
Atès que tanmateix es tracta d'una malaltia menysvalorada per la societat que requereix d'un
abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari, també requereix de la implicació de
l'administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que viuen les persones malaltes
que pateixen aquestes malalties.
És per aquest motiu que a instància de l'ACAF (Associació Catalana d'Afectats de
Fibromiàlgia), que s’ha dirigit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) que
es presenta la següent Declaració Institucional per donar trasllat als seus associats, la Junta
de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Promoure la visibilitat i el coneixement de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga
Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització d'aquesta malaltia i la plena
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integració social, econòmica i laboral dels afectats.
Segon. Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social per tal
de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones afectades i les
seves famílies.
Tercer. Fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i el seu
tractament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
Quart. Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les associacions i els
familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia i notificar aquest acord a la
Plataforma que insta la moció.
12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL 2012, ANY INTERNACIONAL
DE LES COOPERATIVES
Atès que la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el
2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també
sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i
econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any
Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la
valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Atès que les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels
seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones
usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana:
l'agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la
indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el
transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també
els col·lectius més desafavorits.
Atès que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a
una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la
desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que,
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i,
en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa
cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia
catalana.
Atès que en l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que
reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
Segon. Col·laborar amb les organitzacions representatives del cooperativisme per a la
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divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.
Tercer. Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la
nostra ciutat durant el 2012.
Quart. Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a
conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels
diferents dispositius municipals.
Cinquè. Donar a conèixer aquesta resolució a la Confederació de Cooperatives de
Catalunya
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L'ARC MEDITERRANI
Atès que l’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història.
Finalment, l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la
importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i
comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la totalitat de
les institucions, associacions empresarials, universitats, col·legis professionals i del món
sindical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta
via de comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la
societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena
de la infraestructura.
Atès que malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams
estratègics romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de
persones com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la
construcció en el termini de temps més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport
amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va
dissenyar en el seu projecte original.
Segon. Instar el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de l’Arc
Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el
pas transfronterer cap a Europa.

Tercer. Instar el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la
desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix
mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la connectivitat de les terres de l’Ebre, i
que s’asseguri així la participació valenciana, amb ports i empreses, al corredor.
Quart. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, a la Comissió
Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa.
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El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Secretari,
Carles Mitjà i Sarvisé
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ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinari
Data: 29 d' octubre de 2012
Horari: de les 19:25 h a les 20:45 h.
Lloc: Sala de regidors de la casa consistorial
Número de la sessió: JGL2012/18
ASSISTENTS
Josep Antoni Frias i Molina, alcalde
Ferran Bonjoch i Vila, regidor
Josep Mateu i Avellana, regidor
Rita Saurí i Canaleta, regidora
HI SÓN CONVIDATS
Enric Nualart i Capdevila, regidor
Joaquim Molina i Soler, regidor
Glòria Joaquim i Nicolau, regidora
SECRETARI
Carles Mitjà i Sarvisé
ORDRE DEL DIA
1. EXAMEN I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DESPATX ORDINARI.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
DE L’ESCORXADOR PORCÍ AMB SALA D’ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA
AL CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2012.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC I
EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT.
6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE
FARNERS PER LA DEMANDA D’ABISBOMA S.L.
7. PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2012.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U.
TERCER TRIMESTRE 2012.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012.
10. EXPEDIENT RELATIU A LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES.
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPUSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D’AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA.
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12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL
INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L’ARC MEDITERRANI.

2012,

ANY

Seguidament es procedeix a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre
de 2012, i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, s’acorda per unanimitat aprovar-la.
2. DESPATX ORDINARI
El secretari dóna compte dels assumptes del despatx ordinari i del seu tràmit.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'ESCORXADOR DE PORCÍ AMB SALA D'ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA AL
CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4
Vista la sol·licitud formulada per en Francesc Reixach i Tubert, en representació de
l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach SL, el dia 23 d’octubre de 2012, registrada
d’entrada amb el número 3350, per a què se li autoritzi la concessió de llicència d'obra major
per a les obres de reforma i ampliació de l’escorxador porcí amb sala d’especejament
annexa situada al C/ Germans Valls i Forné núm. 4.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en Manel Vázquez i Bosch, de data 25
d’octubre de 2012, el contingut literal del qual és el següent:
La parcel·la objecte del projecte pertany a la unitat d’actuació UA-11, ja executada. És
d’aplicació al vigent Pla General d’Ordenació de 1986 (publicat el 17/12/1986) i la
modificació puntual de P.G.O. en l’àmbit de la UA-11 aprovada definitivament el 1992
(publicat el 17/07/1992). És igualment d’aplicació el Text Refós de les Normes Urbanístiques
del POUM publicades el 22/08/2006.
L’edificació de l’escorxador objecte del projecte es troba en situació de volum disconforme
amb els paràmetres del P.G.O. en els termes de l’article 108.4 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, donat que no respecta la separació mínima de cinc metres des de l’alineació
oficial de la Via romana, tal com estableix l’article 160.3 de les Normes Urbanístiques.
El propi article 108.4 del TRLUC indica el tipus d’obres que s’han autoritzar a les
construccions o instal·lacions que es trobin en situació de volum disconforme i aquestes són
les de consolidació, les de rehabilitació i els canvis d’usos, “sempre d’acord amb les
condicions bàsiques del nou planejament”.
Les obres projectades són d’ampliació i reforma a l’escorxador existent per introduir
innovacions tecnològiques. En concret, es tracta de realitzar quatre actuacions en diferents
parts de l’edifici.
Només una de les actuacions, la denominada A2, afecta a la part de l’edifici que es troba en
situació de volum disconforme per envair en part la separació de 5 metres amb respecte a
l’alineació de la Via Romana que exigeix la normativa urbanística, però aquestes obres
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consisteixen en la instal·lació d’una màquina per anestesiar els animals que impliquen la
construcció d’un fossat a l’interior de l’edifici existent, pel que, a judici del tècnic que
subscriu, es troben entre les permeses per l’article 107.4 del TRLU, en les construccions que
es troben en situació de volum disconforme (obres de rehabilitació i els canvis d’ús).
El projecte en general, compleix la normativa urbanística d’aplicació excepte en el que fa
referència a l’actuació A2 com ja s’ha indicat, però també incompleix amb la normativa
l’actuació A4 que es refereix a una ampliació en alçada (addició d’una planta pis) la coberta
de la qual supera l’alçada màxima permesa per la normativa urbanística que és de 9 metres
fins l’arrencada de la coberta. En conseqüència, si bé l’actuació A2 es podria autoritzar
d’acord amb l’article 107.4 de la TRLU, l’actuació A4 hauria de modificar-se en el sentit de
rebaixar l’alçada de la coberta. Pel demés, la resta d’actuacions compleixen amb la
normativa urbanística d’aplicació.
En qualsevol cas, i prèviament al començament de les obres, haurà de tramitar-se el
projecte d’adequació de l’activitat o, en el seu cas, justificar la seva innecessarietat.
Haurà de justificar-se igualment que a les obres intervindran un director d’execució i un
coordinador de seguretat i salut, així com que es disposa de contracte signat amb un gestor
de residus autoritzat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar a l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach S.L. la llicència d'obra major per a
les obres de reforma i ampliació de l’escorxador de porcí amb sala d’especejament annexa
situada al carrer Germans Valls i Forné número 4.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes acreditades per un import de 3.286,31 i la fiança
per un import de 1.234,51 euros.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL PROJECTE
TREBALL ALS BARRIS 2012
Atès que mitjançant la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
data 27 de juny de 2007, es va atorgar una subvenció a l’Ajuntament d'Hostalric per finançar
el Projecte d’Intervenció Integral al sector del nucli antic d’Hostalric en el marc de la
convocatòria d’ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el decret 369/2004, de 7 de setembre,
pel qual es desenvolupa la llei esmentada.
Vista la resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris.
Atès que per a aquesta convocatòria s’estableix un termini únic de presentació de sol·licituds
per a tots els barris que tenen aprovat el projecte d’intervenció integral en alguna de les
convocatòries del Departament de Política Territorial i Obres Públiques des de 2004 fins a
2010, ambdós inclosos: des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria
fins al dia 12 de novembre de 2012.
Atès que els programes i tipus d'accions que poden ser subvencionats estan establerts a
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l'apartat II del document Carta de serveis per als barris acollits al projecte Treball als barris, i
desenvolupats a l'apartat II de la Guia de prescripcions tècniques i guió per a l'elaboració del
Pla d'execució anual. Als apartats III, IV i V de la mateixa Carta de serveis es recullen
aquells programes als quals es poden acollir els diferents municipis en funció de l'any
d'aprovació del seu projecte d'intervenció integral.
Atès que aquest ajuntament considera necessari i convenient prorrogar la contractació d’un
tècnic responsable del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric amb l’objectiu
que desenvolupi les funcions en els camps següents:
- En matèria de participació, sensibilització i dinamització
- En matèria de planificació i implementació de projectes de desenvolupament local
- En matèria d’ocupació i de qualificació professional
- En matèria d’assessorament i suport tècnic a noves iniciatives econòmiques
- En matèria de seguiment de les normatives
- En matèria de coordinació amb l’Ajuntament d'Hostalric
- En matèria de col·laboració amb altres organismes i institucions
Atès que els AODL són tècnics, titulats superiors o de grau mitjà, que treballen a temps
complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats
dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i
executar, en concertació amb d'altres agents del territori (agents socials, econòmics,
empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica en el
seu territori d’actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d’ocupació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’agost de 2011, va acordar:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2011-2012.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de desembre de 2011, va acordar:
Primer. Acceptar la subvenció de 27.045,55 euros del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
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Atès que la persona idònia per continuar desenvolupant aquestes funcions de tècnic
responsable del projecte d’intervenció integral del nucli antic d’Hostalric per la seva
experiència laboral, formació acadèmica i aptituds personals és Anna López i Sanuy.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa en les
bases de la Resolució TRE/2495/2010, de 19 de juliol, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2012-2013 del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2012-2013.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC I EL
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió de
factures electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de
qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que l’Ajuntament d’Hostalric està interessat en la utilització del servei de facturació
electrònica que ofereix el Consorci AOC.
Vist i trobat conforme el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact, els pactes
del qual són els següents:
“Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de la prestació per part del Consorci
AOC a l’Ajuntament d’Hostalric del servei e.FACT que permet la tramesa i facilita la gestió
de factures electròniques provinents de qualsevol dels seus proveïdors.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC adquireix, en la prestació del servei de facturació electrònica, les
obligacions següents:
Format de les factures:
Controlar que el sistema només accepti factures electròniques que es corresponguin a
alguna de les versions del format “facturae” que estiguin vigents en cada moment.
Adaptar el servei e.FACT a les evolucions de format que es produeixin com a conseqüència
de les mesures de convergència amb les directives europees en aquest àmbit.
Distribució de les factures:
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Garantir l’entrega amb la qualitat i diligència establertes a l’acord de nivell de servei
especificat en el pacte sisè d’aquest conveni.
Custòdia de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de conservació de les factures i dels
documents adjunts que l’Ajuntament d’Hostalric hagi rebut electrònicament en el format
original en que hagin estat tramesos.
El Consorci AOC actuarà en nom i per compte dels ens obligats tributaris i es compromet a
complir amb els requisits exigits per la normativa vigent en la matèria.
Les factures i els documents adjunts es conservaran durant el temps establert a la Llei
General Tributària.
Verificació de la signatura electrònica:
El Consorci presta un servei de verificació de la signatura que permet a l’Ajuntament
d’Hostalric disposar d’un mecanisme de control per verificar la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Registre electrònic de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de registre de les factures
electròniques rebudes a través del sistema en les condicions detallades a l’annex I.
Cost del servei:
El Consorci AOC presta els serveis sense cap cost per a les administracions públiques
usuàries.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament d’Hostalric
L’Ajuntament d’Hostalric accepta les condicions de prestació del servei e.FACT i adquireix
els compromisos següents:
a) Realitzar les actuacions necessàries per acceptar la recepció de factures en format
electrònic a través del servei e.FACT per a qualsevol empresa proveïdora.
b) Emplenar el corresponent formulari d’alta del servei, on s’especificarà les modalitats
d’accés i les funcionalitats seleccionades entre les que s’ofereixen.
c) Publicar un enllaç a la seva seu electrònica cap a la bústia de lliurament de factures del
servei e.FACT o bé facilitar un mecanisme equivalent, que garanteixi que qualsevol empresa
proveïdora pot enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic sense cost.
d) Donar compliment a les obligacions legals de:
Registre d’entrada de les factures electròniques
Custòdia de les factures electròniques
Verificació de la signatura electrònica de les factures per garantir la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Aquestes operacions les pot realitzar directament l’organisme receptor o bé, si es sol·licita
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en el formulari d’alta del servei, es poden encarregar parcialment o total al Consorci AOC.
e) Informar sobre els estats de tramitació de la gestió de la factura i dades de registre
d’entrada a través del sistema d’informació d’estats.
Quart.- Limitacions de responsabilitats del Consorci AOC
El Consorci AOC no es fa responsable pels possibles danys als usuaris del sistema en els
supòsits següents:
a) Davant de qualsevol incidència derivada del mal funcionament del maquinari o el
programari de base propi de l’Ajuntament d’Hostalric.
b) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis de l’Ajuntament d’Hostalric,
plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectar-se al hub
directament.
c) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis dels proveïdors de l’Ajuntament
d’Hostalric, plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectarse al hub directament.
Cinquè.- Coordinació i seguiment
Pel seguiment del servei objecte d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment
integrada per membres del Consorci AOC i representants d’ens usuaris del servei.
L’Ajuntament d’Hostalric designarà una persona responsable de la coordinació i el
seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni.
Sisè.- Condicions de Prestació del Servei
Les condicions de prestació del Servei vigents en el moment de la signatura del conveni
(inclou l'acord de nivell de servei) es detallen a l'annex I d’aquest document. Qualsevol
variació significativa en aquestes condicions serà comunicada als corresponents
responsables de coordinació segons el procediment que es detalla a l’annex I d’aquest
conveni. La versió vigent de les condicions de prestació del servei estarà publicada a la web
www.aoc.cat.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD
En el cas que el Consorci AOC directament o a través del seu proveïdor amb el
corresponent contracte de tractament, tinguin accés a dades de caràcter personal es
considerarà encarregat del tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es
compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures tècniques de
seguretat previstes pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal.
Vuitè.- Durada del Conveni
El conveni produirà efectes fins el dia 31 de desembre de 2012 i es prorrogarà
automàticament per períodes anuals, tret que qualsevol de les parts denunciï per escrit.
Si el Consorci AOC denúncia la vigència del conveni ho haurà de comunicar amb una
antelació de sis mesos. Per la seva part, la denúncia efectuada per l’Ajuntament d’Hostalric

AJUNTAMENT D’HOSTALRIC (Selva)
c. Raval, 45 – CP 17450 – Tel. 972 864 011 Fax 972 865 276
Adreça electrònica: hostalric@hostalric.cat – www.hostalric.cat

haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
El transcurs de la vigència del present conveni
El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.
L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni i dels seus annexos i addendes.
La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.
La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts.
Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació.
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.
Desè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Vist i trobat conforme l’Annex I. Condicions de Prestació i Acord de Nivell de Servei de
l’e.FACT, el detall literal del qual és el següent:
“1 Condicions de prestació del servei
El servei e.FACT ofereix les funcionalitats següents:
a) Recepció de factures.
Els proveïdors de les administracions usuàries del servei poden lliurar les factures a través
de la bústia de lliurament. Aquesta funcionalitat consisteix en un portal fàcilment integrable
en la seu electrònica de l’ens receptor i ofereix uns serveis mínims de càrrega, enviament de
factures i de consulta del seu estat.
També es poden enviar les factures a través del hub (o intercanviador) de factures. A
aquesta darrera modalitat es poden acollir tant els emissors de factures com les plataformes
privades que presten serveis de facturació electrònica.
b) Distribució de factures.
La distribució de les factures emeses pels proveïdors de les administracions usuàries del
servei, independentment de la modalitat de lliurament, s’efectua mitjançant el hub (o
intercanviador). Aquest és l’element que s’encarrega de l’encaminament de les factures i
dels estats de la seva tramitació, entre la plataforma d’emissió i la plataforma de recepció.
c) Registre de factures
L’organisme receptor es compromet a registrar les factures i informar al hub en un termini
màxim de 24 hores des de la seva recepció.
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Per a realitzar l’operació del registre d’entrada es poden seleccionar dues alternatives:
L’organisme receptor pot encarregar al Consorci AOC el registre automàtic de les factures
en el Registre electrònic auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als
serveis prestats pel Consorci AOC, el titular del qual és l’Ajuntament d’Hostalric. En cap cas
comporta una cessió al Consorci AOC de competències de registre.
L’organisme receptor assumeix la responsabilitat de registrar l’entrada de les factures, ja
sigui de forma manual, o bé mitjançant el registre electrònic i informar del número
d’assentament a través del sistema d’informació d’estats.
En el cas que l’organisme receptor no informi al hub del número d‘assentament de registre
en el termini de 24h, el Consorci AOC podrà registrar la factura en el Registre electrònic
auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als serveis prestats pel Consorci
AOC, per a garantir als proveïdors el compromís de registre en un termini màxim de 24
hores.
d) Gestió de factures
Per a la gestió de les factures es pot utilitzar el portal del receptor que facilita el Consorci
AOC o bé eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT. Les funcionalitats
disponibles per a cada alternativa són les següents:
- Utilització del portal del receptor
La gestió de les factures es pot realitzar mitjançant les funcionalitats del portal del receptor,
que es descriuen a continuació:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment. Es disposa addicionalment dels següents funcionalitats:
Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
El Consorci AOC posarà a disposició de l’Ajuntament d’Hostalric les eines de gestió del
dipòsit de factures i documents adjunts, juntament amb la signatura generada o validada
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en la matèria proporcionant un codi
d’identificació associat a cada document. Aquest codi permetrà l’accés al document factura
associat i existent al dipòsit. S’ofereix a més una funcionalitat que permet la impressió de les
factures desprès de la verificació de la signatura juntament amb els codis PDF417 que
permetin la seva verificació amb el document original electrònic.
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 Publicació d’estats: permet actualitzar l’estat de tramitació de la factura seleccionada.
- Eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT
També es poden gestionar les factures utilitzant eines pròpies del receptor connectades al
servei e.FACT. En aquesta modalitat d’accés s’ofereixen opcionalment les funcionalitats
següents:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment.
o Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
o Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
o Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
e) Format de les factures electròniques
El servei treballa amb el format de factura “facturae” a partir de la versió 3.0 i posteriors. Les
característiques d’aquest format i la seva evolució estan descrites en el portal
www.facturae.es.
2 Acord de nivell de servei (ANS)
El Consorci AOC s’obliga a complir l’acord de nivell
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Acompanyament/Suport.

de

servei

publicat

a

Les modificacions substancials de l’acord de nivell de servei haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament d’Hostalric, el qual disposarà d’un termini de 15 dies, des de la data de
notificació de la modificació, per denunciar el conveni.”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració Oberta
de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact.
Segon. Facultar l’Alcalde President per a signar els documents necessaris en relació amb
aquest acord.

6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE FARNERS
PER LA DEMANDA D'ABISBOMA S.L.
Vist l’escrit de data 03 d’octubre de 2012, registrat d’entrada amb el número 3739, pel que el
Jutjat de 1a Instància núm. 2 de Santa Coloma de Farners comunica que l’empresa
Abisboma S.L. ha interposat una demanda de judici ordinari contra l’Ajuntament d’Hostalric
en relació a l’impagament de diferents factures d’Estudis i Projectes La Vall S.L.
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Atès que aquesta corporació municipal disposa d’un termini de 20 dies per contestar la
demanda, per la qual cosa és necessari atorgar poders a un advocat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar la representació i defensa de l’Ajuntament d’Hostalric en el judici ordinari
interposat per Abisboma S.L. davant el Jutjat de 1a Instància número 2 de Santa Coloma de
Farners a l’advocat Jordi Salbanyà i Benet.
Segon. Facultar l’Alcalde per a signar els documents que siguin necessaris en relació a
aquest apoderament.
7. PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE CATALUNYA, ANY 2012
Vista la resolució de 23 d’octubre de 2012, de distribuir als municipis de Catalunya la
participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya, integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya, any 2012.
Atès que segons aquesta resolució la participació en el fons de lliure disposició és de
81.290,99 € i 3.709,86 € són destinats a la participació pel format de la participació
supramunicipal de serveis.
Atès que és competència d’aquest Ajuntament decidir a quina entitat supramunicipal destina
els ingressos procedents del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la
Llei1/2012, de 23 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb la proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Restar assabentats que la participació total de l’Ajuntament d’Hostalric en el Fons
Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2012, en el fons de lliure disposició, serà
de 81.290,99 €.
Segon. Destinar íntegrament la quantitat de 3.709,86 € corresponents a la participació dels
ingressos de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis supramunicipals a la
Mancomunitat Verge dels Socors,.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
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telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit d’Hidrocantábrico Energía SAU de data 10 d’octubre de 2012, en el que certifica
que durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme
municipal per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 98.895,77
€.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 55.220,25 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 828,30 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels
ingressos bruts obtinguts per la companyia Hidrocantábrico Energía SAU durant el tercer
trimestre de 2012 en la facturació de subministrament en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
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2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit de Vodafone España S.A.U. de data 11 d’octubre de 2012, en el que certifica que
durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme municipal
per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 725,42 €.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 256,42 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 3,85 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels ingressos
bruts obtinguts per la companyia Vodafone España SAU durant el tercer trimestre de 2012
en la facturació de subministrament de telefonia fixa en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. EXPEDIENT RELATIU A NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix en el seu article 2.1
l’obligació de reduir les retribucions anuals de l’exercici 2012 del personal al servei del
sector públic en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de
desembre. En el seu punt 4 l’esmentat article disposa que les quantitats derivades de les
pagues reduïdes es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurances de jubilació pels empleats públics, amb subjecció a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en
els terminis i condicions que es concretin en les futures lleis de pressupostos.
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha emès una nota en data 5 de
setembre en que estableix les següents obligacions per als ens locals:
Immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues
extraordinàries del mes de desembre.
Afectar aquests crèdits a aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin
destinar a cap altre objectiu ni en aquest exercici 2012 ni en exercicis futurs.
Atès que la immobilització d’aquests crèdits s’ha de realitzar mitjançant la declaració dels
mateixos com a crèdits no disponibles. En concret l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, de desenvolupament del capítol 1er del titol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre reguladora de les hisendes locals (actualment Text refós 2/2004) regula els
crèdits no disponibles en els següents termes:
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“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat
o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible
d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al
saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l’entitat.”
Atès que d’altra banda l’afectació de les partides pressupostàries en que estan consignats
els imports de les pagues extraordinàries del mes de desembre té un caràcter excepcional,
atès que no es tracta de despeses finançades amb ingressos finalistes, sinó que aquesta
despesa, en aplicació del principi de desafectació, es finança amb el conjunt d’ingressos no
finalistes de l’ajuntament. Per aquesta raó, i de forma atípica, aquesta despesa que d’acord
amb la nota informativa esmentada s’ha de considerar afectada, en cap cas té un
finançament afectat i per tant s’haurà de finançar la seva incorporació amb romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Atès que la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals com un
instrument de finançament de modificacions pressupostàries ha quedat restringida d’acord
amb els articles 32 i 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquests articles estableixen una priorització del
destí d’aquets romanent per a destinar-lo a la disminució de l’endeutament i només amb
caràcter secundari es pot destinar a finançar noves despeses en el cas que una vegada
cancel·lat l’endeutament hagi quedat romanent líquid de tresoreria.
Atès que d’altra banda cal tenir en compte que tenen la consideració de romanents
d’incorporació obligatòria les despeses finançades amb ingressos finalistes. Tot i no
finançar-se amb aquests tipus d’ingressos, al declarar-se afectats els crèdits previstos per a
la paga extraordinària de desembre a la seva aportació a plans de pensions o contractes
d’assegurança de jubilació, aquests crèdits tenen la consideració d’afectats i per tant
d’incorporació obligatòria, si bé excepcionalment al no tenir aquesta despesa ingressos
afectats es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Declarar no disponibles, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, els
imports de les aplicacions pressupostàries, corresponents al pagament de les pagues extres
del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament d’Hostalric.
Segon. Declarar que passi novament a crèdits disponibles en data 31 de desembre de 2012
amb la finalitat única i exclusiva de la seva incorporació a l’exercici 2013, exercici en que es
crearà una aplicació pressupostària substantiva i independent destinada a la finalitat
establerta en el Reial decret llei 20/2012.
Tercer. Excloure aquest import del saldo de romanent de tresoreria per a despeses generals
que se’n derivi de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
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Quart. En cas que el romanent de tresoreria sigui insuficient per procedir a la incorporació
d’aquests imports a l’exercici següent es procedirà a aplicar les mesures previstes en l’article
193 de Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les hisendes locals per assegurar la
capacitat financera per al moment en que siguin exigibles aquests imports
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPULSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D'AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties orgàniques
caracteritzades pel dolor i la fatiga. La fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són
malalties diferents però tenen una forma de presentació i símptomes molt similars. El
diagnòstic diferencial entre ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i fatiga, és
fonamental per un enfocament correcte en la seva teràpia. Al voltant de 250.000 persones
estan afectats per aquestes malalties a Catalunya.
Atès que és una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l'impacte del problema
abasta, no només en l'àmbit social, familiar i econòmic sinó que va més enllà de la pròpia
malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona, com a treballadora, mare i "cuidadora"
de les famílies. Per tant, l'impacte social no és tan sols individual sinó també col·lectiu.
Atès que tot això comporta un greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral del
pacient i les pèrdues econòmiques que comporta, a més de les que suposa les despeses de
la pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica es
senten desprotegides per part de la societat, que posa en dubte el seu estat i les seves
dolències, motiu pel qual poden ser desateses pels propis serveis sanitaris i socials que
haurien d'emparar-les.
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties complexes que
afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, tenen
un gran impacte social i econòmic; i la seva prevalença malgrat ser prou elevada, molt
especialment entre les dones, reflecteix un desconeixement a l'hora de la detecció,
diagnòstic i tractament. El poc coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues malalties, així
com les dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades trobin moltes
dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un tractament i, si és el
cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar la seva vida i la seva activitat diària
al decurs de la seva malaltia.
Atès que tanmateix es tracta d'una malaltia menysvalorada per la societat que requereix d'un
abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari, també requereix de la implicació de
l'administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que viuen les persones malaltes
que pateixen aquestes malalties.
És per aquest motiu que a instància de l'ACAF (Associació Catalana d'Afectats de
Fibromiàlgia), que s’ha dirigit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) que
es presenta la següent Declaració Institucional per donar trasllat als seus associats, la Junta
de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Promoure la visibilitat i el coneixement de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga
Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització d'aquesta malaltia i la plena
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integració social, econòmica i laboral dels afectats.
Segon. Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social per tal
de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones afectades i les
seves famílies.
Tercer. Fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i el seu
tractament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
Quart. Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les associacions i els
familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia i notificar aquest acord a la
Plataforma que insta la moció.
12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL 2012, ANY INTERNACIONAL
DE LES COOPERATIVES
Atès que la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el
2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també
sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i
econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any
Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la
valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Atès que les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels
seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones
usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana:
l'agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la
indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el
transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també
els col·lectius més desafavorits.
Atès que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a
una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la
desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que,
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i,
en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa
cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia
catalana.
Atès que en l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que
reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
Segon. Col·laborar amb les organitzacions representatives del cooperativisme per a la
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divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.
Tercer. Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la
nostra ciutat durant el 2012.
Quart. Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a
conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels
diferents dispositius municipals.
Cinquè. Donar a conèixer aquesta resolució a la Confederació de Cooperatives de
Catalunya
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L'ARC MEDITERRANI
Atès que l’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història.
Finalment, l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la
importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i
comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la totalitat de
les institucions, associacions empresarials, universitats, col·legis professionals i del món
sindical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta
via de comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la
societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena
de la infraestructura.
Atès que malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams
estratègics romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de
persones com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la
construcció en el termini de temps més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport
amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va
dissenyar en el seu projecte original.
Segon. Instar el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de l’Arc
Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el
pas transfronterer cap a Europa.

Tercer. Instar el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la
desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix
mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la connectivitat de les terres de l’Ebre, i
que s’asseguri així la participació valenciana, amb ports i empreses, al corredor.
Quart. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, a la Comissió
Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa.
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El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Secretari,
Carles Mitjà i Sarvisé
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ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinari
Data: 29 d' octubre de 2012
Horari: de les 19:25 h a les 20:45 h.
Lloc: Sala de regidors de la casa consistorial
Número de la sessió: JGL2012/18
ASSISTENTS
Josep Antoni Frias i Molina, alcalde
Ferran Bonjoch i Vila, regidor
Josep Mateu i Avellana, regidor
Rita Saurí i Canaleta, regidora
HI SÓN CONVIDATS
Enric Nualart i Capdevila, regidor
Joaquim Molina i Soler, regidor
Glòria Joaquim i Nicolau, regidora
SECRETARI
Carles Mitjà i Sarvisé
ORDRE DEL DIA
1. EXAMEN I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DESPATX ORDINARI.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
DE L’ESCORXADOR PORCÍ AMB SALA D’ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA
AL CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2012.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC I
EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT.
6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE
FARNERS PER LA DEMANDA D’ABISBOMA S.L.
7. PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2012.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U.
TERCER TRIMESTRE 2012.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012.
10. EXPEDIENT RELATIU A LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES.
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPUSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D’AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA.
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12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL
INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L’ARC MEDITERRANI.

2012,

ANY

Seguidament es procedeix a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre
de 2012, i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, s’acorda per unanimitat aprovar-la.
2. DESPATX ORDINARI
El secretari dóna compte dels assumptes del despatx ordinari i del seu tràmit.
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'ESCORXADOR DE PORCÍ AMB SALA D'ESPECEJAMENT ANNEXA SITUADA AL
CARRER GERMANS VALLS I FORNÉ NÚMERO 4
Vista la sol·licitud formulada per en Francesc Reixach i Tubert, en representació de
l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach SL, el dia 23 d’octubre de 2012, registrada
d’entrada amb el número 3350, per a què se li autoritzi la concessió de llicència d'obra major
per a les obres de reforma i ampliació de l’escorxador porcí amb sala d’especejament
annexa situada al C/ Germans Valls i Forné núm. 4.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, en Manel Vázquez i Bosch, de data 25
d’octubre de 2012, el contingut literal del qual és el següent:
La parcel·la objecte del projecte pertany a la unitat d’actuació UA-11, ja executada. És
d’aplicació al vigent Pla General d’Ordenació de 1986 (publicat el 17/12/1986) i la
modificació puntual de P.G.O. en l’àmbit de la UA-11 aprovada definitivament el 1992
(publicat el 17/07/1992). És igualment d’aplicació el Text Refós de les Normes Urbanístiques
del POUM publicades el 22/08/2006.
L’edificació de l’escorxador objecte del projecte es troba en situació de volum disconforme
amb els paràmetres del P.G.O. en els termes de l’article 108.4 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, donat que no respecta la separació mínima de cinc metres des de l’alineació
oficial de la Via romana, tal com estableix l’article 160.3 de les Normes Urbanístiques.
El propi article 108.4 del TRLUC indica el tipus d’obres que s’han autoritzar a les
construccions o instal·lacions que es trobin en situació de volum disconforme i aquestes són
les de consolidació, les de rehabilitació i els canvis d’usos, “sempre d’acord amb les
condicions bàsiques del nou planejament”.
Les obres projectades són d’ampliació i reforma a l’escorxador existent per introduir
innovacions tecnològiques. En concret, es tracta de realitzar quatre actuacions en diferents
parts de l’edifici.
Només una de les actuacions, la denominada A2, afecta a la part de l’edifici que es troba en
situació de volum disconforme per envair en part la separació de 5 metres amb respecte a
l’alineació de la Via Romana que exigeix la normativa urbanística, però aquestes obres
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consisteixen en la instal·lació d’una màquina per anestesiar els animals que impliquen la
construcció d’un fossat a l’interior de l’edifici existent, pel que, a judici del tècnic que
subscriu, es troben entre les permeses per l’article 107.4 del TRLU, en les construccions que
es troben en situació de volum disconforme (obres de rehabilitació i els canvis d’ús).
El projecte en general, compleix la normativa urbanística d’aplicació excepte en el que fa
referència a l’actuació A2 com ja s’ha indicat, però també incompleix amb la normativa
l’actuació A4 que es refereix a una ampliació en alçada (addició d’una planta pis) la coberta
de la qual supera l’alçada màxima permesa per la normativa urbanística que és de 9 metres
fins l’arrencada de la coberta. En conseqüència, si bé l’actuació A2 es podria autoritzar
d’acord amb l’article 107.4 de la TRLU, l’actuació A4 hauria de modificar-se en el sentit de
rebaixar l’alçada de la coberta. Pel demés, la resta d’actuacions compleixen amb la
normativa urbanística d’aplicació.
En qualsevol cas, i prèviament al començament de les obres, haurà de tramitar-se el
projecte d’adequació de l’activitat o, en el seu cas, justificar la seva innecessarietat.
Haurà de justificar-se igualment que a les obres intervindran un director d’execució i un
coordinador de seguretat i salut, així com que es disposa de contracte signat amb un gestor
de residus autoritzat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar a l’empresa Escorxador Frigorífic Reixach S.L. la llicència d'obra major per a
les obres de reforma i ampliació de l’escorxador de porcí amb sala d’especejament annexa
situada al carrer Germans Valls i Forné número 4.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes acreditades per un import de 3.286,31 i la fiança
per un import de 1.234,51 euros.
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PRÒRROGA
CONTRACTACIÓ ANNA LÓPEZ I SANUY COM A AODL EN EL MARC DEL PROJECTE
TREBALL ALS BARRIS 2012
Atès que mitjançant la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
data 27 de juny de 2007, es va atorgar una subvenció a l’Ajuntament d'Hostalric per finançar
el Projecte d’Intervenció Integral al sector del nucli antic d’Hostalric en el marc de la
convocatòria d’ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el decret 369/2004, de 7 de setembre,
pel qual es desenvolupa la llei esmentada.
Vista la resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris.
Atès que per a aquesta convocatòria s’estableix un termini únic de presentació de sol·licituds
per a tots els barris que tenen aprovat el projecte d’intervenció integral en alguna de les
convocatòries del Departament de Política Territorial i Obres Públiques des de 2004 fins a
2010, ambdós inclosos: des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria
fins al dia 12 de novembre de 2012.
Atès que els programes i tipus d'accions que poden ser subvencionats estan establerts a
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l'apartat II del document Carta de serveis per als barris acollits al projecte Treball als barris, i
desenvolupats a l'apartat II de la Guia de prescripcions tècniques i guió per a l'elaboració del
Pla d'execució anual. Als apartats III, IV i V de la mateixa Carta de serveis es recullen
aquells programes als quals es poden acollir els diferents municipis en funció de l'any
d'aprovació del seu projecte d'intervenció integral.
Atès que aquest ajuntament considera necessari i convenient prorrogar la contractació d’un
tècnic responsable del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric amb l’objectiu
que desenvolupi les funcions en els camps següents:
- En matèria de participació, sensibilització i dinamització
- En matèria de planificació i implementació de projectes de desenvolupament local
- En matèria d’ocupació i de qualificació professional
- En matèria d’assessorament i suport tècnic a noves iniciatives econòmiques
- En matèria de seguiment de les normatives
- En matèria de coordinació amb l’Ajuntament d'Hostalric
- En matèria de col·laboració amb altres organismes i institucions
Atès que els AODL són tècnics, titulats superiors o de grau mitjà, que treballen a temps
complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats
dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i
executar, en concertació amb d'altres agents del territori (agents socials, econòmics,
empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica en el
seu territori d’actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d’ocupació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’agost de 2011, va acordar:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2011-2012.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de desembre de 2011, va acordar:
Primer. Acceptar la subvenció de 27.045,55 euros del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2011 del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
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Atès que la persona idònia per continuar desenvolupant aquestes funcions de tècnic
responsable del projecte d’intervenció integral del nucli antic d’Hostalric per la seva
experiència laboral, formació acadèmica i aptituds personals és Anna López i Sanuy.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa en les
bases de la Resolució TRE/2495/2010, de 19 de juliol, de conformitat amb la proposta de
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Sol·licitar una subvenció de 27.045,55 euros al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per finançar la pròrroga de contractació d’Anna López i Sanuy com
a tècnica per gestionar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció
integral del nucli antic d’Hostalric, en el marc del projecte Treball als Barris 2012-2013 del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Aprovar el Pla de Treball Anual de l’AODL Anna López i Sanuy com a tècnica del
Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic d’Hostalric per a l’exercici 2012-2013.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament d’Hostalric per signar els documents que
siguin necessaris en relació amb aquest acord.
5. EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC I EL
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA, E.FACT
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió de
factures electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de
qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que l’Ajuntament d’Hostalric està interessat en la utilització del servei de facturació
electrònica que ofereix el Consorci AOC.
Vist i trobat conforme el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact, els pactes
del qual són els següents:
“Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de la prestació per part del Consorci
AOC a l’Ajuntament d’Hostalric del servei e.FACT que permet la tramesa i facilita la gestió
de factures electròniques provinents de qualsevol dels seus proveïdors.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC adquireix, en la prestació del servei de facturació electrònica, les
obligacions següents:
Format de les factures:
Controlar que el sistema només accepti factures electròniques que es corresponguin a
alguna de les versions del format “facturae” que estiguin vigents en cada moment.
Adaptar el servei e.FACT a les evolucions de format que es produeixin com a conseqüència
de les mesures de convergència amb les directives europees en aquest àmbit.
Distribució de les factures:
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Garantir l’entrega amb la qualitat i diligència establertes a l’acord de nivell de servei
especificat en el pacte sisè d’aquest conveni.
Custòdia de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de conservació de les factures i dels
documents adjunts que l’Ajuntament d’Hostalric hagi rebut electrònicament en el format
original en que hagin estat tramesos.
El Consorci AOC actuarà en nom i per compte dels ens obligats tributaris i es compromet a
complir amb els requisits exigits per la normativa vigent en la matèria.
Les factures i els documents adjunts es conservaran durant el temps establert a la Llei
General Tributària.
Verificació de la signatura electrònica:
El Consorci presta un servei de verificació de la signatura que permet a l’Ajuntament
d’Hostalric disposar d’un mecanisme de control per verificar la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Registre electrònic de les factures:
El Consorci AOC, en el cas que l’Ajuntament d’Hostalric ho sol·liciti en el corresponent
formulari d’alta del servei, portarà a terme les funcions de registre de les factures
electròniques rebudes a través del sistema en les condicions detallades a l’annex I.
Cost del servei:
El Consorci AOC presta els serveis sense cap cost per a les administracions públiques
usuàries.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament d’Hostalric
L’Ajuntament d’Hostalric accepta les condicions de prestació del servei e.FACT i adquireix
els compromisos següents:
a) Realitzar les actuacions necessàries per acceptar la recepció de factures en format
electrònic a través del servei e.FACT per a qualsevol empresa proveïdora.
b) Emplenar el corresponent formulari d’alta del servei, on s’especificarà les modalitats
d’accés i les funcionalitats seleccionades entre les que s’ofereixen.
c) Publicar un enllaç a la seva seu electrònica cap a la bústia de lliurament de factures del
servei e.FACT o bé facilitar un mecanisme equivalent, que garanteixi que qualsevol empresa
proveïdora pot enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic sense cost.
d) Donar compliment a les obligacions legals de:
Registre d’entrada de les factures electròniques
Custòdia de les factures electròniques
Verificació de la signatura electrònica de les factures per garantir la validesa dels certificats
digitals emprats, la integritat dels documents i l’autenticitat del seu origen.
Aquestes operacions les pot realitzar directament l’organisme receptor o bé, si es sol·licita
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en el formulari d’alta del servei, es poden encarregar parcialment o total al Consorci AOC.
e) Informar sobre els estats de tramitació de la gestió de la factura i dades de registre
d’entrada a través del sistema d’informació d’estats.
Quart.- Limitacions de responsabilitats del Consorci AOC
El Consorci AOC no es fa responsable pels possibles danys als usuaris del sistema en els
supòsits següents:
a) Davant de qualsevol incidència derivada del mal funcionament del maquinari o el
programari de base propi de l’Ajuntament d’Hostalric.
b) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis de l’Ajuntament d’Hostalric,
plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectar-se al hub
directament.
c) Caigudes o mal funcionament en els sistemes propis dels proveïdors de l’Ajuntament
d’Hostalric, plataformes connectades o les xarxes de comunicació emprades per connectarse al hub directament.
Cinquè.- Coordinació i seguiment
Pel seguiment del servei objecte d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment
integrada per membres del Consorci AOC i representants d’ens usuaris del servei.
L’Ajuntament d’Hostalric designarà una persona responsable de la coordinació i el
seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni.
Sisè.- Condicions de Prestació del Servei
Les condicions de prestació del Servei vigents en el moment de la signatura del conveni
(inclou l'acord de nivell de servei) es detallen a l'annex I d’aquest document. Qualsevol
variació significativa en aquestes condicions serà comunicada als corresponents
responsables de coordinació segons el procediment que es detalla a l’annex I d’aquest
conveni. La versió vigent de les condicions de prestació del servei estarà publicada a la web
www.aoc.cat.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD
En el cas que el Consorci AOC directament o a través del seu proveïdor amb el
corresponent contracte de tractament, tinguin accés a dades de caràcter personal es
considerarà encarregat del tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es
compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures tècniques de
seguretat previstes pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal.
Vuitè.- Durada del Conveni
El conveni produirà efectes fins el dia 31 de desembre de 2012 i es prorrogarà
automàticament per períodes anuals, tret que qualsevol de les parts denunciï per escrit.
Si el Consorci AOC denúncia la vigència del conveni ho haurà de comunicar amb una
antelació de sis mesos. Per la seva part, la denúncia efectuada per l’Ajuntament d’Hostalric
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haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
El transcurs de la vigència del present conveni
El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.
L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni i dels seus annexos i addendes.
La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.
La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts.
Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació.
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.
Desè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Vist i trobat conforme l’Annex I. Condicions de Prestació i Acord de Nivell de Servei de
l’e.FACT, el detall literal del qual és el següent:
“1 Condicions de prestació del servei
El servei e.FACT ofereix les funcionalitats següents:
a) Recepció de factures.
Els proveïdors de les administracions usuàries del servei poden lliurar les factures a través
de la bústia de lliurament. Aquesta funcionalitat consisteix en un portal fàcilment integrable
en la seu electrònica de l’ens receptor i ofereix uns serveis mínims de càrrega, enviament de
factures i de consulta del seu estat.
També es poden enviar les factures a través del hub (o intercanviador) de factures. A
aquesta darrera modalitat es poden acollir tant els emissors de factures com les plataformes
privades que presten serveis de facturació electrònica.
b) Distribució de factures.
La distribució de les factures emeses pels proveïdors de les administracions usuàries del
servei, independentment de la modalitat de lliurament, s’efectua mitjançant el hub (o
intercanviador). Aquest és l’element que s’encarrega de l’encaminament de les factures i
dels estats de la seva tramitació, entre la plataforma d’emissió i la plataforma de recepció.
c) Registre de factures
L’organisme receptor es compromet a registrar les factures i informar al hub en un termini
màxim de 24 hores des de la seva recepció.
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Per a realitzar l’operació del registre d’entrada es poden seleccionar dues alternatives:
L’organisme receptor pot encarregar al Consorci AOC el registre automàtic de les factures
en el Registre electrònic auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als
serveis prestats pel Consorci AOC, el titular del qual és l’Ajuntament d’Hostalric. En cap cas
comporta una cessió al Consorci AOC de competències de registre.
L’organisme receptor assumeix la responsabilitat de registrar l’entrada de les factures, ja
sigui de forma manual, o bé mitjançant el registre electrònic i informar del número
d’assentament a través del sistema d’informació d’estats.
En el cas que l’organisme receptor no informi al hub del número d‘assentament de registre
en el termini de 24h, el Consorci AOC podrà registrar la factura en el Registre electrònic
auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als serveis prestats pel Consorci
AOC, per a garantir als proveïdors el compromís de registre en un termini màxim de 24
hores.
d) Gestió de factures
Per a la gestió de les factures es pot utilitzar el portal del receptor que facilita el Consorci
AOC o bé eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT. Les funcionalitats
disponibles per a cada alternativa són les següents:
- Utilització del portal del receptor
La gestió de les factures es pot realitzar mitjançant les funcionalitats del portal del receptor,
que es descriuen a continuació:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment. Es disposa addicionalment dels següents funcionalitats:
Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
El Consorci AOC posarà a disposició de l’Ajuntament d’Hostalric les eines de gestió del
dipòsit de factures i documents adjunts, juntament amb la signatura generada o validada
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en la matèria proporcionant un codi
d’identificació associat a cada document. Aquest codi permetrà l’accés al document factura
associat i existent al dipòsit. S’ofereix a més una funcionalitat que permet la impressió de les
factures desprès de la verificació de la signatura juntament amb els codis PDF417 que
permetin la seva verificació amb el document original electrònic.
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 Publicació d’estats: permet actualitzar l’estat de tramitació de la factura seleccionada.
- Eines pròpies del receptor connectades al servei e.FACT
També es poden gestionar les factures utilitzant eines pròpies del receptor connectades al
servei e.FACT. En aquesta modalitat d’accés s’ofereixen opcionalment les funcionalitats
següents:

 Registre de factures per alguna de les alternatives especificades en l’apartat anterior.
 Verificació de la signatura electrònica: permet disposar d’un mecanisme de control per
verificar la integritat dels documents i la validesa dels certificats emprats.

 Custòdia de factures: s’arxiven electrònicament les factures durant el temps establert
legalment.
o Cerca de factures: possibilitat de buscar factures segons diferents paràmetres.
o Visualització de factures: possibilitat de mostrar les factures en diferents formats.
o Descàrrega i impressió de factures: s’obté una còpia en local dels documents originals
seleccionats que poden ser impresos.
e) Format de les factures electròniques
El servei treballa amb el format de factura “facturae” a partir de la versió 3.0 i posteriors. Les
característiques d’aquest format i la seva evolució estan descrites en el portal
www.facturae.es.
2 Acord de nivell de servei (ANS)
El Consorci AOC s’obliga a complir l’acord de nivell
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Acompanyament/Suport.

de

servei

publicat

a

Les modificacions substancials de l’acord de nivell de servei haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament d’Hostalric, el qual disposarà d’un termini de 15 dies, des de la data de
notificació de la modificació, per denunciar el conveni.”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Hostalric i el Consorci Administració Oberta
de Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.fact.
Segon. Facultar l’Alcalde President per a signar els documents necessaris en relació amb
aquest acord.

6. ATORGAMENT REPRESENTACIÓ I DEFENSA AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
DAVANT EL JUTJAT DE 1a INSTÀNCIA NÚM. 2 DE SANTA COLOMA DE FARNERS
PER LA DEMANDA D'ABISBOMA S.L.
Vist l’escrit de data 03 d’octubre de 2012, registrat d’entrada amb el número 3739, pel que el
Jutjat de 1a Instància núm. 2 de Santa Coloma de Farners comunica que l’empresa
Abisboma S.L. ha interposat una demanda de judici ordinari contra l’Ajuntament d’Hostalric
en relació a l’impagament de diferents factures d’Estudis i Projectes La Vall S.L.
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Atès que aquesta corporació municipal disposa d’un termini de 20 dies per contestar la
demanda, per la qual cosa és necessari atorgar poders a un advocat.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Atorgar la representació i defensa de l’Ajuntament d’Hostalric en el judici ordinari
interposat per Abisboma S.L. davant el Jutjat de 1a Instància número 2 de Santa Coloma de
Farners a l’advocat Jordi Salbanyà i Benet.
Segon. Facultar l’Alcalde per a signar els documents que siguin necessaris en relació a
aquest apoderament.
7. PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC EN ELS INGRESSOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE CATALUNYA, ANY 2012
Vista la resolució de 23 d’octubre de 2012, de distribuir als municipis de Catalunya la
participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya, integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya, any 2012.
Atès que segons aquesta resolució la participació en el fons de lliure disposició és de
81.290,99 € i 3.709,86 € són destinats a la participació pel format de la participació
supramunicipal de serveis.
Atès que és competència d’aquest Ajuntament decidir a quina entitat supramunicipal destina
els ingressos procedents del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa a la
Llei1/2012, de 23 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb la proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Restar assabentats que la participació total de l’Ajuntament d’Hostalric en el Fons
Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2012, en el fons de lliure disposició, serà
de 81.290,99 €.
Segon. Destinar íntegrament la quantitat de 3.709,86 € corresponents a la participació dels
ingressos de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis supramunicipals a la
Mancomunitat Verge dels Socors,.
8. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS HIDROCANTÁBRICO ENERGIA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
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telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit d’Hidrocantábrico Energía SAU de data 10 d’octubre de 2012, en el que certifica
que durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme
municipal per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 98.895,77
€.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 55.220,25 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 828,30 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels
ingressos bruts obtinguts per la companyia Hidrocantábrico Energía SAU durant el tercer
trimestre de 2012 en la facturació de subministrament en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
9. PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TERCER
TRIMESTRE 2012
Atès que aquest ajuntament té aprovada l’ordenança fiscal núm. 28 sobre la taxa per
aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general o que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat.
Atès que l’article 3 de la referida ordenança estableix el següent:
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment, de subministrament de gas, electricitat,
telefonia fixa i d’altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
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2. Als efectes de la present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través dels quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de dret ús, accés o interconnexió a les mateixes.”
Vist l’escrit de Vodafone España S.A.U. de data 11 d’octubre de 2012, en el que certifica que
durant el tercer trimestre de 2012 aquesta societat ha obtingut en aquest terme municipal
per ingressos procedents de l’ocupació del vol, sòl i subsòl l’import de 725,42 €.
Atès que l’esmentada empresa ha declarat que el total dels seus ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2012 pugen l’import de 256,42 euros, un cop
descomptats els peatges satisfets, i tenint en compte allò que es disposa a l’article 24.1 lletra
c) 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, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Fixar en 3,85 euros la participació en metàl·lic corresponent a l’1,5% dels ingressos
bruts obtinguts per la companyia Vodafone España SAU durant el tercer trimestre de 2012
en la facturació de subministrament de telefonia fixa en el terme municipal d’Hostalric.
Segon. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li avinent que pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. EXPEDIENT RELATIU A NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE PAGUES
EXTRAORDINÀRIES
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix en el seu article 2.1
l’obligació de reduir les retribucions anuals de l’exercici 2012 del personal al servei del
sector públic en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de
desembre. En el seu punt 4 l’esmentat article disposa que les quantitats derivades de les
pagues reduïdes es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurances de jubilació pels empleats públics, amb subjecció a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en
els terminis i condicions que es concretin en les futures lleis de pressupostos.
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha emès una nota en data 5 de
setembre en que estableix les següents obligacions per als ens locals:
Immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues
extraordinàries del mes de desembre.
Afectar aquests crèdits a aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin
destinar a cap altre objectiu ni en aquest exercici 2012 ni en exercicis futurs.
Atès que la immobilització d’aquests crèdits s’ha de realitzar mitjançant la declaració dels
mateixos com a crèdits no disponibles. En concret l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, de desenvolupament del capítol 1er del titol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre reguladora de les hisendes locals (actualment Text refós 2/2004) regula els
crèdits no disponibles en els següents termes:
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“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat
o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible
d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al
saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l’entitat.”
Atès que d’altra banda l’afectació de les partides pressupostàries en que estan consignats
els imports de les pagues extraordinàries del mes de desembre té un caràcter excepcional,
atès que no es tracta de despeses finançades amb ingressos finalistes, sinó que aquesta
despesa, en aplicació del principi de desafectació, es finança amb el conjunt d’ingressos no
finalistes de l’ajuntament. Per aquesta raó, i de forma atípica, aquesta despesa que d’acord
amb la nota informativa esmentada s’ha de considerar afectada, en cap cas té un
finançament afectat i per tant s’haurà de finançar la seva incorporació amb romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Atès que la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals com un
instrument de finançament de modificacions pressupostàries ha quedat restringida d’acord
amb els articles 32 i 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquests articles estableixen una priorització del
destí d’aquets romanent per a destinar-lo a la disminució de l’endeutament i només amb
caràcter secundari es pot destinar a finançar noves despeses en el cas que una vegada
cancel·lat l’endeutament hagi quedat romanent líquid de tresoreria.
Atès que d’altra banda cal tenir en compte que tenen la consideració de romanents
d’incorporació obligatòria les despeses finançades amb ingressos finalistes. Tot i no
finançar-se amb aquests tipus d’ingressos, al declarar-se afectats els crèdits previstos per a
la paga extraordinària de desembre a la seva aportació a plans de pensions o contractes
d’assegurança de jubilació, aquests crèdits tenen la consideració d’afectats i per tant
d’incorporació obligatòria, si bé excepcionalment al no tenir aquesta despesa ingressos
afectats es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Declarar no disponibles, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, els
imports de les aplicacions pressupostàries, corresponents al pagament de les pagues extres
del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament d’Hostalric.
Segon. Declarar que passi novament a crèdits disponibles en data 31 de desembre de 2012
amb la finalitat única i exclusiva de la seva incorporació a l’exercici 2013, exercici en que es
crearà una aplicació pressupostària substantiva i independent destinada a la finalitat
establerta en el Reial decret llei 20/2012.
Tercer. Excloure aquest import del saldo de romanent de tresoreria per a despeses generals
que se’n derivi de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
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Quart. En cas que el romanent de tresoreria sigui insuficient per procedir a la incorporació
d’aquests imports a l’exercici següent es procedirà a aplicar les mesures previstes en l’article
193 de Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les hisendes locals per assegurar la
capacitat financera per al moment en que siguin exigibles aquests imports
11. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL IMPULSADA PER LA
PLATAFORMA DE FAMILIARS D'AFECTATS PER LA FIBROMIÀLGIA
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties orgàniques
caracteritzades pel dolor i la fatiga. La fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són
malalties diferents però tenen una forma de presentació i símptomes molt similars. El
diagnòstic diferencial entre ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i fatiga, és
fonamental per un enfocament correcte en la seva teràpia. Al voltant de 250.000 persones
estan afectats per aquestes malalties a Catalunya.
Atès que és una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l'impacte del problema
abasta, no només en l'àmbit social, familiar i econòmic sinó que va més enllà de la pròpia
malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona, com a treballadora, mare i "cuidadora"
de les famílies. Per tant, l'impacte social no és tan sols individual sinó també col·lectiu.
Atès que tot això comporta un greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral del
pacient i les pèrdues econòmiques que comporta, a més de les que suposa les despeses de
la pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica es
senten desprotegides per part de la societat, que posa en dubte el seu estat i les seves
dolències, motiu pel qual poden ser desateses pels propis serveis sanitaris i socials que
haurien d'emparar-les.
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties complexes que
afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, tenen
un gran impacte social i econòmic; i la seva prevalença malgrat ser prou elevada, molt
especialment entre les dones, reflecteix un desconeixement a l'hora de la detecció,
diagnòstic i tractament. El poc coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues malalties, així
com les dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades trobin moltes
dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un tractament i, si és el
cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar la seva vida i la seva activitat diària
al decurs de la seva malaltia.
Atès que tanmateix es tracta d'una malaltia menysvalorada per la societat que requereix d'un
abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari, també requereix de la implicació de
l'administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que viuen les persones malaltes
que pateixen aquestes malalties.
És per aquest motiu que a instància de l'ACAF (Associació Catalana d'Afectats de
Fibromiàlgia), que s’ha dirigit a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) que
es presenta la següent Declaració Institucional per donar trasllat als seus associats, la Junta
de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Promoure la visibilitat i el coneixement de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga
Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització d'aquesta malaltia i la plena
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integració social, econòmica i laboral dels afectats.
Segon. Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social per tal
de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones afectades i les
seves famílies.
Tercer. Fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i el seu
tractament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
Quart. Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les associacions i els
familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia i notificar aquest acord a la
Plataforma que insta la moció.
12. DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL 2012, ANY INTERNACIONAL
DE LES COOPERATIVES
Atès que la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el
2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també
sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i
econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any
Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la
valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Atès que les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels
seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones
usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana:
l'agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la
indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el
transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també
els col·lectius més desafavorits.
Atès que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a
una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la
desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que,
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i,
en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa
cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia
catalana.
Atès que en l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que
reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
Segon. Col·laborar amb les organitzacions representatives del cooperativisme per a la
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divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.
Tercer. Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la
nostra ciutat durant el 2012.
Quart. Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a
conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels
diferents dispositius municipals.
Cinquè. Donar a conèixer aquesta resolució a la Confederació de Cooperatives de
Catalunya
13. PETICIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L'ARC MEDITERRANI
Atès que l’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història.
Finalment, l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la
importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i
comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la totalitat de
les institucions, associacions empresarials, universitats, col·legis professionals i del món
sindical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta
via de comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la
societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena
de la infraestructura.
Atès que malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams
estratègics romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de
persones com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la
construcció en el termini de temps més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport
amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va
dissenyar en el seu projecte original.
Segon. Instar el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de l’Arc
Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el
pas transfronterer cap a Europa.

Tercer. Instar el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la
desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix
mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la connectivitat de les terres de l’Ebre, i
que s’asseguri així la participació valenciana, amb ports i empreses, al corredor.
Quart. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, a la Comissió
Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa.
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El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Secretari,
Carles Mitjà i Sarvisé

