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24/2021/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 2 de novembre de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:30 hores del dia 2 de novembre de 2021 es reuneix 
mitjançant videoconferència, 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 del secretari accidental, SR. 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:

Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09.30 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 26/10/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 24/2021/JGL.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Rendes. Expedient num. 2/2021/APPPU. 
 
Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances reguladores dels 
preus públics per a l’exercici 2022.
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Vistes les propostes presentades pels diferents negociats i serveis de l’Ajuntament en 
relació a les modificacions de les ordenances de preus públics per a l’exercici 2022.

Vist que les ordenances són la norma reglamentària mitjançant la qual les entitats 
locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals i de preus públics 
segons estableix la normativa vigent.

Vist que amb caràcter general ,les modificacions de les ordenances fiscals i de preus 
públics han d’estar definitivament aprovades i publicades en el BOP abans de la data 
d’acreditament del tribut que regulen, per la qual cosa quan es tracta de impostos i 
preus públics de venciment periòdic que es meriten per mandat legal l’1 de gener de 
cada exercici, o de les taxes o preus públics respecte a les quals l’Ajuntament ha fixat 
el seu acreditament en l’esmentada data, és necessari que els preceptes modificats es 
publiquin en el BOP abans de l’1 de gener.

Només quan la Llei prevegi la retroactivitat de l’ordenança, és possible aplicar la 
modificació a situacions anteriors a la data de publicació de la mateixa.

Respecte els preus públics per prestació de serveis, el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL) concedeix un protagonisme notable a les ordenances, com a 
instrument per determinar els criteris i paràmetres que permetin definir la quantia dels 
preus públics, que hauran de cobrir com a mínim el cost del servei, l’obligació de 
pagament, el cobrament i les bases per a la fixació i modificació dels mateixos.

L’article 41 del TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir preus públics 
per la prestació de serveis públics o las realització d’activitats administratives de 
competència local que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els 
afectin o els beneficiïn i que no es trobi en cap circumstància per la qual s’hagi d’exigir 
una taxa a la que es refereix l’article 20.1.B de la mateixa norma, és a dir:

a) Que els administrats no les hagin de sol·licitar o rebre de manera voluntària. A 
aquests efectes ,no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 
administrats:

Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries

Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida 
privada o social del sol·licitant

b) Que no les presti o realitzi el sector privat, n’estigui o no establerta la reserva a favor 
del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.

L’article 44 del TRLRHL estableix que en general l’import dels preus públics ha de 
cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Tot i això 
l’apartat segon d’aquest article disposa que quan hi hagin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per 
sota del cost del servei. En aquests casos s’hauran de consignar en els pressupostos 
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de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si ni 
hagués.

Per a determinar l’import esmentat, s’han de prendre en consideració els costos 
directes i indirectes, inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i ,si 
s’escau, les necessàries per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable 
del servei o activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix el preu públic, tot 
això amb independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i 
desenvolupament raonable del servei o activitat de què es tracti es calcula d’acord 
amb el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan competent

Vist els estudis de costos de data 8 d’octubre de 2021 del Negociat  Control de Gestió. 

Vist que la mitja de l’índex de preus del consum interanual català del mes de juliol ha 
estat del 2,8%.

Vist que la mitja de l’índex de preus del consum interanual estatal del mes de juliol ha 
estat del 2,9%.

Vist que l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2019 pel qual es delega 
en la Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment, fixació, regulació i 
modificació de preus públics, acollint-se a la possibilitat de delegació que preveu 
l’article 47 TRLRHL aquest Negociat PROPOSA la confecció de dos  propostes de 
dictamen a la Comissió Informativa diferenciades , una per l’aprovació de la 
modificació de l’expedient d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022, competència del 
Ple, d’acord a l’article 22.2.e) de la LBRL i el procediment previst a l’article 17 del 
TRLRHL  i l’altre per la modificació dels preus públics per a l’exercici 2022,  
competència de la Junta de Govern Local en base a l’acord de delegació de data 11 
de juliol de 2019 esmentat.

Es per tot això que es proposen les modificacions de les ordenances reguladores dels  
preus públics per a l’exercici 2022 que s’indiquen a continuació:

E-5.- Preu Públic entrada envasos sense punt verd a la deixalleria

E-9.- Preu Públic pel servei d’atenció a la infancia

Vist l’informe del Negociat de Rendes, amb la signatura favorable i sense observacions 
de l'Interventor accidental signat en data 8 d’octubre de 2021.

Vist que es va dictaminar favorablement l’expedient d’aprovació provisional de la 
modificació de les ordenances reguladores dels preus públics per a l’exercici 2022 en 
la comissió informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals de 14 d’octubre de 
2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER: APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances reguladores 
dels preus públics per a l’exercici 2022, segons detall:
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....

E-5.- PREU PÚBLIC ENTRADA ENVASOS SENSE PUNT VERD A LA 
DEIXALLERIA

Article 5è. Quantia

Apartat 5.1 Tarifes

Les tarifes a aplicar a la deixalleria municipal són les següents (IVA no inclòs)1:

PREU PÚBLIC (€/tona)
LÍMITS DIARIS 
D’ENTRADA

RESIDUS ESPECIALS

Particulars
Comerciants i 
petits 
industrials

Particulars
Comerciants i 
petits 
industrials

Absorbents 480 2 kg 10 kg

Àcids 440 2 kg 10 kg

Aerosols i esprais 1.100 5 kg 10 kg

Bases 400 2 kg 10 kg

Bateries Gratuït 30 kg 30 kg

Bombones butà (Repsol) Gratuït 3 unitats 3 unitats

Bombones butà (Butsir i 
càmping gas)

690
3 unitats 3 unitats

Cosmètics 360 5 kg 20 kg

Dissolvents (acetona, 
alcohol, aiguarràs, altres)

270
5 kg 20 kg

Dissolvents halogenats: 
productes líquids orgànics 
amb més del 2% d’halogen 
(cloroform, clorur de metilè, 
bromoform, percloroetilè, 
altres)

890

5 kg 20 kg

Envasos contaminats

Gratuït fins 
al límit 
d’entrada

390 2 kg 10 kg
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Envasos a pressió i 
extintors

690
2 ut. 4 ut.

Filtres d’oli i altres metalls 
contaminats

320
5 kg 10 kg

Fitosanitaris 2.200 5 kg 10 kg

Fluorescents i llums de 
mercuri

Gratuït
10 ut. 50 ut

Mercuri 16.400 100 g 100 g

Neveres i aparells de fred 
amb gasos refrigerants

Gratuït
1 ut. 2 ut.

Olis i lubricants(minerals) 90 5kg 25kg

Olis no regenerables 310 2kg 10kg

Piles i acumuladors Gratuït 5 kg 10 kg

Productes comburents 3.040 2 kg 10 kg

Radiografies Gratuït 5 kg 10 kg

Reactius de laboratori i 
productes no identificats 

2.520
2 kg 10 kg

Sòlids/pastosos: pintures, 
vernissos i coles

410
20 kg 50 kg

Tòner i cartutxos de tinta 
sense contactes ni parts 
elèctriques o electròniques

250
5 kg 10 kg

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.

....
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E-9 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

....

Article 4rt. Tarifa

·  Preu públic del Trencaclosques 5,00 €/hora.

Els preus corresponents s’acreditaran en el moment de formalitzar la sol·licitud per 
l’activitat que correspongui i el seu pagament serà considerat com un requisit 
indispensable. Les tarifes liquidades i no satisfetes seran fetes efectives per la via 
administrativa de constrenyiment.

....

SEGON: APROVAR el text refós de les ordenances reguladores dels preus públics 
modificats 

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.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat, la anterior proposta en els termes en 
que ha estat formulada.

2.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

3.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.32 hores.
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I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

17/11/2021  21:07:57

Xavi Paz Penche

La Secretària

18/11/2021   14:12:28

Sandra Castelltort Claramunt
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