Acta JGL 29/10/2019
SEC/SCC/mcsa

22/2019/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària i pública de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Molins de Rei que es dugué a terme el dia 29 d'octubre de 2019.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 29 d'octubre de 2019 es reuneix
en la Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de
Govern Local de la Corporació, en sessió extraordinària i pública sota la presidència
de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE i amb l’assistència de la secretària, SRA.
SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT que certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Miguel Zaragoza Alonso
Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange

Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC

Regidora
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC

Excusen la seva absència els regidors:
Ainoa Garcia Ballestin
Laia Castellana Martinez
Josep Maria Puiggari Troyano

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:15 hores, després de comprovar la
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida
constitució de la Junta de Govern Local.
Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que
s’han adjuntat a la convocatòria, del 24/10/2019 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 22/2019/JGL.
ORDRE DEL DIA
A – ASSUMPTES A DECIDIR
1. Rendes. Expedient núm. 4/2019/APPPU.
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels
preus públics per a l’exercici 2020
L’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals hauran de
disposar dels mitjans suficients per al desenvolupament de les funcions que la llei
atribueix a les corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i
de participació en els de l’Estat i de les comunitats autònomes.
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Per altra banda, l’article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, disposa que es dotarà a les Hisendes Locals de recursos suficients per
al compliment dels fins de les entitats locals.
L'apartat segon del mateix article 106 estableix que la potestat reglamentària de les
entitats locals en matèria tributària s'exercirà mitjançant les Ordenances Fiscals
reguladores dels tributs propis i les Ordenances Generals de gestió, recaptació e
inspecció.
La legislació estatal que regula les Hisendes Locals, és el Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, la qual defineix els recursos que integren les Hisendes dels municipis en el seu
article 2n , en relació a l’article 56, així com la regulació específica d’aquestes
recursos.
Entre els recursos que defineix l’article 2n del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, es troben els tributs i els preus públics, que es podran modificar
anualment atenent als criteris tècnics, econòmics i polítics que es determinin, seguintse el procediment de modificació que fixa els articles 15 a 19 de la normativa
esmentada.
Vistos els informes tècnics econòmics ,a que es refereix l’article 25 del text Refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals , de 5 de març, resten justificades les tarifes
proposades.
Atès que l’article 41 de la mateixa normativa diu que les entitats locals podran establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de
l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies següents:
a)Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per els administrats
b)Que no es prestin o realitzin pel sector privat
Vist que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei
prestat o de l‘activitat realitzada, i quan hi hagin raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que ho aconsellin ,l’entitat podrà fixar els preus públics per sota del
límit previst.
Vist l’informe del Negociat de Rendes amb el Conforme de la Interventora Accidental
de data 4 d’octubre de 2019 i els informes tècnics econòmics de 2 d’octubre de 2019
del Cap del Negociat de Control de Gestió
Vist que el dictamen a la Comissió Informativa ha estat votat favorablement pels grup
municipal del PSC i l’abstenció dels grups municipals de JXM, ERC-AM, la CUP, MEC
MC-PODEM i C’S en la sessió extraordinària de la CI de SCPE i de l’Àrea d’Alcaldia,
de data 9 d’octubre de 2019.
Vist l’informe proposta signada pel Cap del Negociat de Rendes i l’Interventor
Accidental en data 22 d’octubre de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels
preus públics per a l’exercici 2020, segons detall:
E-2
PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE BOSSES COMPOSTABLES DESTINADES A
LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA
Article 3r. Tarifa
1.- La tarifa que hauran d'abonar els obligats al pagament serà de:
-

0,56 euros (IVA inclòs) per paquet de 15 bosses compostables (El paquet de
bosses compostables, estarà format per una funda i 15 bosses compostables (42 x
45, 20 micres) .
1,46 euros (IVA inclòs) per paquet de 20 bosses compostables (El paquet de
bosses compostables, estarà format per una funda i 20 bosses compostables (42 x
45, 20 micres) .
E-3
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS EN LES PUBLICACIONS
MUNICIPALS I RÀDIO MOLINS DE REI AIXÍ COM PEL PATROCINI DE LES
SEVES ACTIVITATS.

Article 3r. Quantia
La quantia del preu es determina d'acord amb la següent:
EMISSORA RADIOFÒNICA MUNICIPAL
En tots els preus ,es fixa un descompte del 10% per a agencies publicitàries
degudament acreditades i per les associacions empresarials locals sense afany de
lucre amb domicili a Molins de Rei.
a) FALCA GENÈRICA
En campanyes puntuals, intensives, de menys de 30 dies, s’aplicarà un preu unitari
per falca i emissió i es multiplicarà aquest preu per les vegades que s’hagi emès la
falca.
 Preu unitari falca

3€ + iva

Preus especials per períodes de contractació en falques genèriques*





1 mes
3 mesos
6 mesos
1 any

100€ +iva
250€ + iva
450€ + iva
800€ + iva

* Aquests preus inclouen 2 emissions a la franja matinal i 2 emissions a la franja de
tarda de dilluns a divendres no festius
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b) PATROCINIS
El comerç o empresa que ho desitgi podrà patrocinar un programa sencer o una
secció del mateix sempre que no sigui de caràcter informatiu o la naturalesa del seu
negoci el faci incompatible amb la temàtica del programa. El fet de patrocinar un
programa no dona dret al patrocinador a influir en els continguts del mateix.
b.1) PROGRAMA MATINAL* (dies laborables de 8 a 12h), 2 locucions per hora de
programa (inici i final de cada hora), total 6 locucions per dia d’emissió de programa.





01 mes
03 mesos
06 mesos
12 mesos

100€+iva
250€+iva
450€+iva
600€+iva

*aquest preu no inclou la secció LA TERTÚLIA DEL BON DIA I BONA HORA i la seva
reemissió (apartat b.4)
Els patrocinis de seccions consisteixen en una falca introductòria amb el text: “NOM
DEL COMERÇ” PATROCINA “NOM DE LA SECCIÓ” i un text final: “NOM DEL
COMERÇ” HA PATROCINAT “NOM DE LA SECCIÓ”
b.2) PROGRAMES SETMANALS FORA DE LA FRANJA MATINAL LABORAL (a
partir de les 12 h)
Els patrocinis de programes es fan amb una falca introductòria d’entre 15 i 25 segons
que acaba amb el text: “NOM DEL COMERÇ” PATROCINA “NOM DEL PROGRAMA”,
una falca cap a la meitat del programa que pot ser la mateixa de la introducció o una
complementària d’una durada similar i amb una falca de sortida, molt curta amb el tex:
“NOM DEL COMERÇ” HA PATROCINAT “NOM DEL PROGRAMA”.





01 mes
03 mesos
06 mesos
12 mesos

050€+iva
100€+iva
180€+iva
300€+iva

b.3) SECCIONS PER A TOTS ELS PROGRAMES i la seva reemissió*
Els patrocinis de seccions consisteixen en una falca introductòria amb el text: “NOM
DEL COMERÇ” PATROCINA “NOM DE LA SECCIÓ” i un text final: “NOM DEL
COMERÇ” HA PATROCINAT “NOM DE LA SECCIÓ”





01 mes
03 mesos
06 mesos
12 mesos

025€+iva
050€+iva
85€+iva
150€+iva

*per a tots els programes que tinguin seccions, excepte la secció LA TERTÚLIA DEL
BON DIA I BONA HORA i la seva reemissió (apartat b.4)
4/8
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 29/10/2019
SEC/SCC/mcsa

b.4) SECCIÓ “LA TERTÚLIA DEL BON DI BONA HORA” i la seva reemissió





01 mes
03 mesos
06 mesos
12 mesos

050€+iva
100€+iva
220€+iva
300€+iva

c) PATROCINIS ESPECIALS
Qualsevol activitat o esdeveniment puntual que organitzi l’emissora, i no estigui
contemplat en els apartats anteriors, pot ser patrocinat per un comerç o empresa,
sempre que no sigui de caràcter informatiu o la naturalesa de l’activitat econòmica a
patrocinar la faci incompatible amb la temàtica de l’esdeveniment patrocinat. El fet de
patrocinar un programa no dona dret al patrocinador a influir en els continguts del
mateix.
c.1) En els patrocinis d’actes tals com: retransmissions esportives, actes públics que
organitzi la ràdio o en que hi tingui un paper destacat, programes especials des de
l’exterior o qualsevol activitat de promoció o visualització de la ràdio, el preu serà
determinat en cada ocasió per la junta de govern local, prèvia proposta d’alcaldia
amb la justificació econòmica corresponent.
c.2) En el cas d'altres activitats organitzades per l'emissora municipal, en les quals
no es puguin aplicar els criteris esmentats en el punt c.1, el preu serà determinat
igualment en cada ocasió per la Junta de Govern Local, amb la prèvia justificació
econòmica.
E-5
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L´ENTRADA
D´ENVASOS BUITS SENSE PUNT VERD DE PROCEDÈNCIA NO DOMÈSTICA I DE
RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS DE PROCEDÈNCIA NO
DOMÈSTICA A LA DEIXALLERIA DE MOLINS DE REI
Article 5è. Quantia
La quantia de preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes per cadascun dels diferents serveis.
Apartat 5.1 Tarifes
Les tarifes a aplicar a la deixalleria municipal són les següents (IVA no inclòs)1:
PROPOSTA
(€/tona)
RESIDUS ESPECIALS
Particulars
Absorbents
Àcids

PREU

PÚBLIC

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Comerciants i petits
Particulars
industrials
480
440

2 Kg
2 kg

Comerciants i
petits
industrials
10 Kg
10 kg
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Aerosols i esprais
Bases
Bateries
Bombones
butà
(Repsol)
Bombones butà (Butsir i
càmping gas)
Cosmètics
Dissolvents
(acetona,
alcohol,
aiguarràs,
altres)
Dissolvents halogenats:
productes
líquids
orgànics amb més del
2%
d’halogen
(cloroform, clorur de
metilè,
bromofrom,
percloroetilè, tetraclorur
de carboni, tricloroetilé,
tricloroacètic, altres)
Envasos contaminats
Envasos a pressió i
extintors
Filtres d’oli i altres
metalls contaminats
Fitosanitaris
Fluorescents i llums de
mercuri
Mercuri
Neveres i aparells de
fred
amb
gasos
refrigerants
Olis no regenerables
(emulsions
de
tall
(taladrines), vegetals o
minerals
contaminats,
altres)
Piles i acumuladors
Productes comburents
Radiografies
Reactius de laboratori i
productes no identificats
Sòlids/pastosos:
pintures, vernissos i
coles
Tòner i cartutxos de
tinta sense contactes i
parts
elèctriques
o
electròniques

5 kg
2 kg
30 kg
3 unitats

10 kg
10 kg
30 kg
3 unitats

3 unitats

3 unitats

5 kg
5 kg

20 kg
20 kg

890

5 kg

20 kg

390

2 kg
2 ut.

10 kg
4 ut.

5 kg

10 kg

5 kg
10 ut.

10 kg
50 ut.

100 g
1 ut.

100 g
2 ut.

2kg

10kg

5 kg
2 kg
5 kg
2 kg

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

20 kg

50 kg

5 kg

10 kg

1.100
400
Gratuït
Gratuït
90
360
270

690
320
2.200
Gratuït
16.400
Gratuït

310
Gratuït
3.040
Gratuït
2.500
410

250
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En aquestes tarifes no està inclòs l’IVA, i si està incorporat el transport des de la
deixalleria municipal a la planta de tractament de cada residu.
A efectes de facturació es considerarà el pes brut a la recepció a la deixalleria
municipal. En cas que els residus recepcionats no coincideixin amb les dades
facilitades pel seu generador, l’Ajuntament de Molins de Rei es reserva el dret de
retornar els residus. Les despeses ocasionades per una devolució aniran a càrrec del
seu generador.
Apartat 5.2 Admissió d’envasos i/o residus d’envasos.
Els gestors de la deixalleria municipal, només acceptaran aquells bidons i /o envasos
de residus en bon estat i perfectament identificats per part del seu productor (comercial
i /o industrial). En qualsevol cas no s’acceptaran a la deixalleria municipal els següents
tipologies de residus: fibrociment, termòmetres, productes d’elevada toxicitat, residus
amb arsènic, condensadors i rectificadors de corrent, i productes no identificats.
E-6
PREU PÚBLIC PER EXECUCIÓ DE TREBALLS I DE PROCÉS DE DADES PEL
SERVEI D’INFORMÀTICA
Article 4t. Quota tributària
1.- Confecció i procés de programes informàtics.
Per cada programa senzill que sigui necessari confeccionar
Per cada programa mitjà que sigui necessari confeccionar
Per cada programa complexa que sigui necessari confeccionar

512,05
701,11
1.606,97

2.-Per la confecció i procés de programes informàtics.
Seran d’aplicació els conceptes i epígrafs, en el seu cas acumulatius, continguts en les
següents tarifes:
Confecció i procés de programes informàtics.
a.- Consum de temps del procés.
a.1.Per la confecció i procés de programes informàtics, s’aplicaran els mòduls horaris
següents depenen del tècnic que els confeccioni:
Cap Informàtica
Analista informàtic
Operador informàtic

35,90 €/hora
32,16 €/hora
18,93 €/hora

a.2. Per cada hora o fracció de procés d’ordinador
a.3. Consultoria d’organització

63,80 €
32,16 €

b- Consums materials.
b.1.- Per cada full de llistat de sortida impresa

0,32 €
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b.2.- Per sortides en suports diferents a paper, subministrats pels serveis d’informàtica
municipal, el cost d’adquisició dels esmentats suports.
CD
Disquet 3 1/2
DVD

2,25 €
0,85 €
2,25 €

El procés de programes ja existents en el Banc de Programes Municipal, estarà
exempt de l’aplicació de les tarifes de l’apartat 1.
La qualificació i quantificació dels programes es competència de la Junta de Govern
Local.
Segon.- Aprovar el text refós de les ordenances reguladores dels preus públics que
consten a l’Annex I
Tercer.- Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal,
els acords provisionals , així com el text complet de les Ordenances reguladores
modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació de les ordenances ,
els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les
hisendes Locals , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text
modificat de les ordenances i el text refós aprovat, condicionant-se la vigència de les
modificacions a dita publicació i al que disposi la disposició final de cada ordenança
modificada, en cas d’especificar-se.
2.- Precs i preguntes.
No n’hi ha cap
3.- Torn obert de paraules.
No n’hi ha cap
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les nou hores dinou minuts.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament
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La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
20/11/2019
12:59:22

