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11/2022/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 3 de maig de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:30 hores del dia 3 de maig de 2022 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 secretaria, 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:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC
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:

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 28/04/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 11/2022/JGL.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Rendes. Expedient num. 2/2022/APPPU. 
 
Aprovació preu públic per a la venda de cervesa, refresc i aigua en la 7a. mostra 
gastronómica 2022.
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Vista l’informe tècnic relativa a aprovació dels preus públics per a la venda de cervesa, 
refresc i aigua en la  7a mostra gastronòmica 2022, signat per la Tècnica i la Directora 
de Fira, Comerç, Consum i Turisme en data 1 d’abril de 2022.

Vist que és voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprofitar la celebració de la 7a 
Mostra gastronòmica de Molins de Rei del 2022 per consolidar nous factors d’atracció i 
de capitalitat de Molins de Rei a nivell socioeconòmic, cultural i festiu, així com 
subscriure projectes relacionats amb la difusió del turisme de Molins de Rei  i de 
promoció de Molins de Rei

Atès que s’ha previst realitzar una mostra gastronòmica a la Pça de la Llibertat, els 
dies 13,14 i 15 de maig.

Vist que es preveu l’assistència de 15 expositors: restaurants, bars i establiments 

d’alimentació, oferint-se servei de begudes.

Vist que per aquest esdeveniment, es preveu, com en edicions anteriors, la 

col·laboració de la DAMM  com a espònsor col·laborant amb:

- Aportació de 2000 euros amb IVA inclòs en concepte de (banderoles, cartells i 

material de difusió..)

- Aportació de material sense cost per l’estand de begudes: barres, botellers i 

tiradors.

- Descompte en la compra de cervesa:

o Cervesa barril 40%

o Cervesa de caixa 30%

- Preu especials a la Aigua Veri 

Vist que la proposta de preus per part de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció 
Estratègica Local és de:

· 1 tiquet = 1 euro

· ½ tiquet= 50 cèntims

De manera que els productes es bescanviaran de la següent manera:

- Got de cervesa de barril, cervesa sense alcohol o refresc: 2 tiquets 

- Ampolla d’aigua de 33 cl: 1 tiquet 

Vist que l’article 4 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el valor afegit diu que estaran 
subjectes a l’impost les entregues de bens  i prestacions de serveis realitzades en 
l’àmbit espacial de l’impost. 
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Vist que el tipus impositiu a aplicar depèn fonamentalment de la naturalesa del bé o 
servei prestat, essent d’un 21% per la venda de cervesa i d’un 10% per la venda 
d’ampolles d’aigua.

Vista la previsió de despeses directes valorada en 55.200 €. 

Vist que no s’han incorporat com a despeses els costos indirectes, com són els costos 
medials o d’estructura o generals que són necessaris pel funcionament de tot 
l’Ajuntament i per la prestació de tots els serveis, la qual cosa incrementaria l’import de la 
previsió de despeses.

Vist que des de Fira, Comerç, Consum i Turisme es preveu una assistència de 1.000 
persones entre divendres , dissabte i diumenge i que cada persona farà 2 consumicions 
aproximadament de 2 tiquets cadascuna, representant uns ingressos de 4.000 € (1.000 x 
2 x 2).

Amb aquests ingressos més la aportació de la DAMM no es cobreixen costos, generant 
un dèficit.

Ara bé, hem de dir recordar que l’article 44.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, permet la 
fixació de preus públics per sota dels costos quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic ,tal i com succeeix en aquest cas, segons l’informe de la 
tècnica, atès el caire sociocultural de l’activitat, ja que la seva finalitat es potenciar la 
oferta gastronòmica el turisme i l’activitat econòmica de la vila de Molins de Rei.

Vist que d’acord a l’ordenança general reguladora dels preus públics, l’establiment i la 
fixació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les seva facultat de 
delegació en la Junta de Govern Local.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 11 de juliol de 2019 va delegar 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 .

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER: APROVAR els preus públics per a la venda de cervesa, refresc i aigua en la 
7a. Mostra Gastronòmica 2022:

· 1 tiquet = 1 euro (IVA inclòs)

· ½ tiquet= 50 cèntims (IVA inclòs)

De manera que els productes es bescanviaran de la següent manera:

- Got de cervesa de barril, cervesa sense alcohol o refresc: 2 tiquets

- Ampolla d’aigua de 33 cl: 1 tiquet 
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SEGON: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 
municipal, l’ acord provisional , 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 d’aprovació del preu públic , 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.

L'òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà 
no obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

TERCER: 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 de l’ 
ordenança, 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.

QUART:TRASLLADAR aquest acord al Negociat de Fira ,Comerç Consum i Turisme i 
a la Intervenció Municipal.

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

2. Rendes. Expedient num. 1/2022/APPPU. 
 
Aprovació Preu Públic per a la confecció de còpies de claus per als panys 
electrònics instal.lats

NORMATIVA D’APLICACIÓ:

· Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

· Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’Impost Valor Afegit, modificada en 
alguns preceptes per la llei 28/2014 de 27 de novembre.

INFORME

Vist l’informe tècnic relatiu a l’aprovació del preu públic per a la venda de còpies de 
claus per als panys electrònics instal·lats, signat pel Cap de Secció sociocultural i 
coordinador de l’Àrea de Serveis a les Persones de data  16 de març de 2022, del 
tenor literal següent:
“

1. Des de l’any 2018 s’ha començat la implantació de panys intel·ligents a 
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diferents equipaments, en concret a Ca n’Ametller, Federació Obrera i Espai 
Entitats Collserola.

2. Aquests panys funcionen a través d’una clau específica, que anomenem 
CLAU INTEL·LIGENT, de la qual es facilita una còpia a les persones que han 
d’utilitzar aquest equipaments. Aquestes persones són components de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament.

3. En el cas de l’Espai d’Entitats Collserola, en el moment de canviar la porta 
d’accés s’ha optat per col·locar un pany intel·ligent per tenir una major 
control sobre l’accés de les diferents entitats que en fan ús i controlar les 
còpies que se’n puguin fer.

4. Ateses les característiques d’aquestes entitats, a la qual que se’ls ha facilitat 
de forma gratuïta una còpia de la clau, s’han produït demandes de més 
còpies fins a un total de 50 unitats. Aquestes còpies representen un elevat 
cost i cal que cada entitat es faci càrrec de les còpies de més que necessiti.

5. S’ha demanat pressupost a l’empresa que ens gestiona aquest 
subministrament.

6. Aquest pressupost, amb tots els costos i impostos inclosos, representa un 
total de 1.566,95 €. Resulta, doncs, un total de 31,35 €/clau.

7. A aquest cost cal afegir-li uns costos de gestió per la feina de programar i 
lliurar la clau als sol·licitants, el que resultaria un total de 32,00 €/clau.

8.  Atès que aquests tipus de claus es cedeixen a entitats socioculturals sense 
ànim de lucre cas, existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès 
públic per aprovar el preu públic per sota del costos 

Sol·licitud

Que s’aprovi el preu públic “Còpia clau intel·ligent edificis municipals” per un import 
de 32,00 € per còpia de clau.”

Vist que l’article 4 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el valor afegit diu que estaran 
subjectes a l’impost les entregues de bens  i prestacions de serveis realitzades en 
l’àmbit espacial de l’impost. 

Vist que el tipus impositiu a aplicar depèn fonamentalment de la naturalesa del bé o 
servei prestat, essent el tipus impositiu general del 21% segons article 90 de la llei 
37/92.

Vista la previsió de despeses directes valorada en 1.295 €. 
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Vist que no s’han incorporat com a despeses els costos indirectes, com són els costos 
medials o d’estructura o generals que són necessaris pel funcionament de tot 
l’Ajuntament i per la prestació de tots els serveis, la qual cosa incrementaria l’import de la 
previsió de despeses.

Ara bé, hem de dir recordar que l’article 44.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, permet la 
fixació de preus públics per sota dels costos quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic, tal i com succeeix en aquest cas, segons l’informe del Cap 
de secció sociocultural i coordinador de l’Àrea e Serveis a les Persones.

Vist que d’acord a l’ordenança general reguladora dels reus públics l’establiment i la 
fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seva facultat de 
delegació en la Junta de Govern Local.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 11 de juliol de 2019 va delegar 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.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER: APROVAR el preu públic per a la venda de copies de claus pels panys 
intel·ligents instal·lats en equipaments municipals per un  import unitari de 32,00 €, 
IVA inclòs.

SEGON: EXPOSAR al públic en el e-taulell de l’Ajuntament i a la web municipal, l’ 
acord provisional, 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 d’aprovació del preu públic, 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.

L'òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà 
no obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

TERCER: 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 de l’ 
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ordenança, 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.

QUART: TRASLLADAR aquest acord a la Secció Sociocultural de l’Àrea de Serveis a 
les Persones, i a la Intervenció Municipal.

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

3.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

4.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.31 hores.

  

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

23/05/2022  14:55:44

Xavi Paz Penche

La Secretària

23/05/2022   16:00:26

Sandra Castelltort Claramunt
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