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CONVOCATÒRIA Núm. 8/2020

En ús de les atribucions que em confereix els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1 c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, 
resolc:

CONVOCAR una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el 
proper dia 22 d’octubre de 2020 a la Sala d’actes de la Federació Obrera, a les 18:00 
hores en primera convocatòria, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals

1.- Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2020

PRIMER: APROVAR provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2021, que s’indiquen a continuació, de conformitat al que disposa l’article 15.1 
del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

SEGON: APROVAR el text refós de les ordenances fiscals que a 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 fiscals 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 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 la de nova imposició, així com el text refós aprovat, condicionant-se 
la vigència de les modificacions i de la nova ordenança a dita publicació i al que disposi la 
disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-se.

2.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances reguladores del 
preus públics per a l’exercici 2020
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PRIMER: APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances reguladores 
dels preus públics per a l’exercici 2021, segons detall:

E-8
PREU PÚBLIC PEL PIS SOCIAL TEMPORAL

 Article 6 Prestacions incloses a la tarifa

En casos d’habitatges d’acolliment residencial d’urgència, les prestacions incloses a la 
tarifa serán: 

 Dret a gaudir de l’habitatge.
 Un cop finalitzada l’estada a l’habitatge d’acolliment, si es detecta 

desperfectes per un ús inadequat per part de les persones usuàries, es 
podrà liquidar un preu públic de fins a dues mensualitats

En casos d’habitatges a preu assequible, la prestació inclosa a la tarifa serà :

 Dret a gaudir de l’habitatge

E-13

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
ADREÇAT A PERSONES GRANS QUE ASSISTEIXIN A CENTRES DE DIA DINS LA 
POBLACIÓ DE MOLINS DE REI

Article 5

La determinació del preu públic a aplicar es farà en funció dels ingressos personals de 
l’usuari del servei, i de la seva unitat familiar, en funció del nivell de recursos nets per 
càpita i la seva relació amb l’indicador o referent de nivell de renda IRSC de cada any

A efectes del càlcul del copagament, es consideraran recursos econòmics qualsevol 
tipus d’ingrés (imports o quanties íntegres) de la unitat de convivència, referits a l’any 
en que es sol·licita el servei, i que són, entre altres:

a) rendes del treball (de percepció mensual, setmanal, diària o esporàdica): 
sous, salaris, pensions, hores extres, pagues extres, pensions per 
compensació d’aliments, etc.

b) rendes del capital: del capital mobiliari (com interessos de comptes 
bancaris, rendiments d’altres inversions de caràcter financer, etc.) i de 
capital immobiliari (com lloguers de pisos, locals, cases, finques, etc.).

c) altres retribucions: inclou totes les prestacions econòmiques de qualsevol 
tipus (per exemple, les del programa viure en família, PUA, etc.).

d) queden expressament exclosos els ajuts de caràcter social, puntual i 
finalista (per exemple, ajudes tècniques i de rehabilitació, etc.). 

Despeses
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La deducció per despeses de la unitat de convivència, a efectes del càlcul del 
copagament, seran:

a) habitatge: si és llogat es deduirà el lloguer, si és de propietat es deduiran les 
quotes de pagament de la hipoteca (capital i interessos), IBI per aquells 
propietaris que no paguin hipoteca, fins a un màxim equivalent al IRSC anual 
(en ambdós casos).

b) Serveis d’atenció a causa de la situació de dependència: 
 Centre de dia i/o hospital de dia: fins a 50% del cost mensual del 

servei.
 Servei d’Atenció Domiciliària: fins a 50% del cost mensual del servei.

S'estableix una aportació progressiva per trams o graons. En aquest sistema es 
descomponen  els recursos nets/càpita segons els trams o graons construïts i a cada 
un se li aplica el percentatge d’aportació que li correspon. La suma d’aquests resultats 
parcials serà l’aportació.

SEGON: APROVAR el text refós de les ordenances reguladores dels preus públics 
que consten a l’Annex 

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.

Una còpia d’aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La 
Secretària de l’Ajuntament la notificarà als membres de la Corporació amb els 
advertiments legals que corresponguin.

Molins de Rei,  15 d’octubre de 2020

L'Alcalde

15/10/2020  20:14:42

Xavi Paz Penche
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