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Comerç
Notificació Decret 4083/2021 Aprovació liquidació Mercat Central 2019
UNIO COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
pl. Mercat, Nº 0 - SABADELL - BARCELONA

En data 26/05/2021 la Tinència d'Alcaldia de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu ha dictat el decret núm. 4083/2021que diu el següent:
“
Antecedents de fet
1. En data 19 de març de 2004 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura i
contingut d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i l’associació
Unió de Comerciants del Mercat Central per a la cessió de la gestió dels serveis
operatius i de la promoció comercial del Mercat Central.
2. Aquest conveni s’ha anat prorrogant successivament, essent la pròrroga per l’any
2019 aprovada pel Ple municipal de 29 de novembre de 2018.
3. El conveni de referència, que va ser signat per les parts el dia 25 de març de 2004,
contempla al seu pacte 5è el règim de justificació econòmica de les aportacions que
l’Ajuntament ha de fer en virtut del mateix.
4. L’ esmentat pacte també fa referència a la presentació per part de l’Associació de les
dades corresponents a la gestió econòmica de l’any anterior. L’Associació també ha
presentat les factures de totes les despeses realitzades durant l’exercici 2019.
Consideracions tècniques
1. Les factures presentades i justificades corresponents a l’exercici de 2019,
relacionades a l’annex 1, sumen un total de 678.328,57€, IVA inclòs. Totes elles
corresponen a despeses realitzades durant l’any 2019. Una vegada efectuats els
ajustaments necessaris en resulta un total de despeses d’ explotació de 691.561,82€
2. Del compte de Pèrdues i Guanys se’n desprèn, doncs, un resultat de 26.043,37 €. Per
l’ altra banda, el balanç de situació presenta un actiu de 1.460.760,07 €, així com un
patrimoni net de 635.220,24 €
1. El Cap de Secció de Mercats, segons informe de data 18 de maig de 2021 proposa;
Aprovar la liquidació corresponent a l’ exercici 2019, del conveni subscrit entre
l’ Ajuntament de Sabadell i l’ “Associació Unió de Comerciants del Mercat Central”, la qual
presenta un saldo de +26.043,37 € que s’ afegiran al Fons de Reserva creat d’ acord amb
el que estableix l’ esmentat conveni.
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2. La responsable jurídica de l’expedient informa favorablement la proposta tècnica, atès
que aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable, el 21/05/2021.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) Els articles. 49 i següents de La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
b) Els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre (delegació de
competències), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 13 de novembre de
2020.
d) El pacte 5è del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i “l’Associació
Unió de Comerciants del Mercat Central”.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. El conveni de referència, que va ser signat per les parts el dia 25 de març de 2004,
contempla al seu pacte 5è el règim de justificació econòmica de les aportacions que
l’Ajuntament ha de fer en virtut del mateix, disposant textualment:
“L’ASSOCIACIÓ s’obliga a informar de les despeses al Departament de Comerç i Turisme de
l’Ajuntament sobre l’estat dels comptes i a aportar la documentació justificativa de les despeses, de
forma prèvia al pagament subsegüent, pel que respecta a l’administració dels serveis que són
objecte d’aquest conveni, segons el calendari que per cada any de vigència del present conveni,
s’especifiqui a l’annex 5.
Així mateix , si fos escaient, l’Ajuntament podrà requerir per escrit en qualsevol moment informació
detallada sobre els estats de les comptes de l’Associació o sobre les activitats que porten a terme,
informació que haurà de trametre l’Associació per escrit a l’Ajuntament en un termini màxim de 15
dies naturals a comptar de la seva sol·licitud.
Per tal de realitzar la liquidació anual, l’ASSOCIACIÓ s’obliga a presentar davant de l’Ajuntament
durant el primer trimestre de cada any, una memòria-liquidació de la gestió econòmica de l’any
anterior, el contingut mínim del qual ha de ser :
-

les campanyes de promoció comercial realitzades, el seu cost i el resultat
obres de manteniment i conservació contractades, el cost, els contractistes i el resultat
despeses de manteniment: neteja, seguretat, etc, així com el cost, el contractista i el
resultat
despeses de subministrament
pressupost, balanç i compte de resultat
la relació de la resta de contractes que s’hagin realitzat amb detall del cost, contractista i
resultat
els ingressos percebuts per l’Associació, detall de l’import, concepte, finançament i
imputació
qualsevol altre ingrés o despesa que s’hagi produït

Efectuada la liquidació anual aquesta haurà de ser aprovada per l’òrgan competent municipal.
L’ASSOCIACIÓ informarà a tots els concessionaris del mercat del resultat.”
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Comerç
Notificació Decret 4083/2021 Aprovació liquidació Mercat Central 2019
UNIO COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL
pl. Mercat, Nº 0 - SABADELL - BARCELONA

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de 13 de novembre de 2020. RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació corresponent a l’ exercici 2019. Del conveni subscrit entre l’
Ajuntament de Sabadell i l’ Associació Unió de Comerciants del Mercat Central”, la qual
presenta un saldo de +26.043,37 € que s’ afegiran al Fons de Reserva creat d’ acord amb
el que estableix l’ esmentat conveni, de conformitat amb els informes tècnic i jurídic
emesos pel Servei de Comerç i Consum.
Segon. Notificar aquesta resolució a la persona interessada

”

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això,
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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