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SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT, Secretària de l'Ajuntament de Molins de 
Rei,

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el trenta-u de 
maig de dos mil vint-i-dos va adoptar, entre d'altres acords, el següent:

8.- Modificació de l’ordenança fiscal C-10 ANNEX 3 reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal 
(4/2022/ORDEN).-

DICTAMEN

Normativa aplicable 

· Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
· Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic (Acompanyament als pressupostos),

Proposta 

Vista la proposta presentada per la Cap del Negociat d’Educació de 20 de maig de 
2022 per a la modificació de l’ordenança fiscal C-10 annex 3 reguladora de la taxa per 
la prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal en base als següents 
antecedents:

“Assumpte: Modificació de la taxa per la prestació de serveis a les Escoles 
Bressol de titularitat municipal (C-10 Annex 3)

Antecedents

A la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic (Acompanyament als pressupostos), hi ha la disposició addicional 
dissetena, del finançament de les escoles bressol i llars d'infants municipals per cobrir 
la part del cost del servei d'escolarització que satisfan les famílies. 

En el punt 1 d’aquesta disposició  s’estableix que hi haurà un finançament a càrrec del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de la part del cost del servei 
d'escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs 
del primer cicle d'educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d'infants 
municipals, d'acord amb un calendari que s’inicia el curs 22-23, amb un mòdul fix de 
1.600 euros per plaça i any. 

En el punt 2 s’estableix que el finançament a què fa referència l'apartat 1 es reconeix a 
tots els ajuntaments de Catalunya titulars d'escoles bressol i llars d'infants i és 
incompatible amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de 
l'ajuntament. 
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En el punt 3 diu que el nombre de places d'escola bressol per ajuntament és el que 
resulti de les dades que anualment es comuniquin al departament competent en 
matèria d'educació.

Per altra banda, amb data 1 d’abril de 2022 s’ha signat, entre la Generalitat de 
Catalunya i les entitats municipalistes, l’Acord Marc per finançar el cost que té per a les 
famílies l’escolarització d’infants a I2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de 
titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del 
primer i segon curs del primer cicle d’Educació Infantil (I0 i I1), on es torna a plasmar 
que hi haurà aquest finançament esmentat. 

En aquest Acord Marc es concreta també que les despeses incloses en aquest 
finançament té analogia amb el model de finançament de l’educació infantil de segon 
cicle i de l’educació primària, és a dir, inclou les despeses de personal educatiu i 
despeses de funcionament per activitats docents i comunicacions i no inclou les 
despeses de funcionament que són competència dels ens locals. És a dir, no inclou 
menjador, acollida ni altres serveis complementaris, com són, també, en el cas, de 
Molins de Rei, les activitats d’estiu, ja que l’escolarització s’entén dins del període de 
setembre a juny.

El Reglament de les Llars d'Infants Municipals de Molins de Rei (BOPB 12-08-2014) 
diu en el seu article 9: “S’entén que l’obligació de pagament per part dels usuaris neix 
des del moment de la formalització de la matrícula. La periodicitat de les quotes es 
mensual, amb un total d'11 quotes iguals, corresponents als mesos compresos entre 
setembre i juliol”. 

Com es pot apreciar es crea una contradicció entre el model de finançament del 
Departament d’Educació i el model d’escoles bressol de l’Ajuntament de Molins de Rei.
En el primer, el servei d’activitats d’estiu és un servei no finançable, opcional, mentre 
que per l’Ajuntament, el servei d’activitats d’estiu forma part del conjunt del curs 
escolar, però queda per finançar, obligant a les famílies a sufragar-ne el cost, quan 
han gaudit tot el curs de la gratuïtat del servei.

Per aquest motiu, el negociat d’Educació proposa, per a les famílies amb infants 
matriculats a Infantil 2 i el curs 2022-2023 el repartiment de la quota del mes de juliol 
(activitats d’estiu) en tres parts repartides al llarg del curs, els mesos de setembre, 
desembre i març, per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder donar continuïtat 
al servei, proporcionar el gaudi als infants tal com està concebut, sense que es 
produeixin baixes que desequilibrin el servei i es malbaratin recursos.

Per altra banda, caldrà mantenir els preus a les famílies amb infants matriculats a 
Infantil 0 i 1 i mantenir els preus per als serveis d’ampliació d’horari mensual (acollida o 
permanència) i esporàdica. 

També cal mantenir la tarifació social i les bonificacions en tots els preus, incloent la 
taxa creada per a sufragar el cost del servei d’activitats d’estiu.”
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Vist que les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les 
entitats locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals, la llei 
estatal els confereix.

Vist que amb caràcter general, les modificacions de les ordenances fiscals han d’estar 
definitivament aprovades i publicades en el BOP abans de la data d’acreditament del 
tribut que regulen.

Respecte a les taxes, 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 les quanties de les taxes, 
l’acreditament de les mateixes o la possibilitat d’establir convenis de col·laboració amb 
organitzacions representatives del subjectes passius.

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència 
local que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els afectin o els 
beneficiïn.

L’article 24 del TRLRHL estableix que en general ,l’import de les taxes per la prestació 
d’un servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real 
o previsible del servei o l’activitat de què es tracti o si, no, del valor de la prestació 
rebuda.

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 la taxa, 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 la proposta del Negociat d’Educació de 20 de maig de 2022.

Vist l’ informe tècnic econòmic de data 17 de maig de 2022 del Negociat de Control de 
Gestió. 

Vist l’informe proposta del Cap del Negociat de Rendes, de data 20 de maig de 2022, 
amb la signatura favorable i sense observacions de l’Intervenció accidental signat a la 
mateixa data.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), la present proposta a fi i efectes emeti 
informe previ perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

Primer: APROVAR provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal C-10 Annex 3 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat 
municipal, de conformitat al que disposa l’article 15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 
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de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 
de març.

Article 1r.Tarifes 

S’estableix un sistema de tarifació social en funció de la renda mensual disponible per 
càpita de les famílies usuàries, amb reduccions de l’import general. 

CONCEPTE IMPORT 
GENERAL
> 552,72 

10% 
(Renda de 
476,29 a 
552,72 
mensuals) 

20% 
(Renda de 
403,38 a 
476,28 
mensuals) 

40% 
(Renda de 
326,94 a 
403,37 
mensuals) 

60% 
(Renda de 
257,54 a 
326,93 
mensuals) 

75% 
(Renda    
< 257,54 
mensuals
) 

1.- Quota 
escolarització 
(de setembre 
a juny)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

IN
FA

N
TI

L 
2

2.- Bestretes 
activitats estiu 
(setembre, 
desembre i 
març)

61,26 € 55,14 € 49,01 € 36,76 € 24,51 € 15,32 €

IN
FA

N
TI

L 
0 

i 1

3.- Quota 
escolarització i 
activitat estiu 
(de setembre 
a juliol)

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95

4.- Ampliació 
d’horari, per 
cada hora, 
mensualment 

34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€

TO
T 

L’
A

LU
M

N
A

T

5.- Hora 
esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€

 

Article 2n. Obligació de pagament 

1.- L’obligació de pagament neix des del moment de la formalització de la matrícula. 

Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota d’escolarització tindrà periodicitat 
mensual per tal de facilitar el pagament fraccionat del preu total del servei. S’entén que 
les famílies adquireixen el compromís de pagament íntegre de les 11 quotes mensuals 
d’escolarització del curs (o a partir del mes d’incorporació de l’infant a l’escola) 
corresponents al fraccionament del preu del conjunt del curs escolar (de setembre a 
juliol).

Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota d’escolarització serà gratuïta de 
setembre a juny, però hauran d’abonar la quota mensual del mes de juliol 
corresponent a l’activitat d’estiu. El pagament d’aquesta quota es realitzarà en tres 
bestretes trimestrals iguals, els mesos de setembre, desembre i març, sense haver de 
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realitzar cap pagament al juliol. La suma de les tres bestretes corresponen al mateix 
import que pagaran les famílies d’Infantil 0 i 1.

2.- L’import general de les 11 mensualitats d’Infantil 0 i1 cobreix la part del cost del 
servei que no està subvencionada per l’Ajuntament de Molins de Rei i per altres 
institucions, i que han d’abonar les famílies. Les excepcions al pagament íntegre de tot 
el curs escolar s’estableixen a l’article 4.7. 

Article 3r. Tarifació social 

L’import reduït de la taxa que hauran d’abonar els usuaris del servei s’estableix 
mitjançant un sistema de tarifació social, d’acord amb el nivell de renda mensual 
disponible per càpita de les famílies sol·licitants relatiu al darrer exercici fiscal.

Trams de renda mensual 
disponible per càpita 

Import reduït per Tarifació 
Social 

< 257,54 € mensuals 75% 
de 257,54 a 326,93 € mensuals 60% 
de 326,94 a 403,37 € mensuals 40% 
de 403,38 a 476,28 € mensuals 20% 
de 476,29 a 552,72 € mensuals 10% 

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 552,72 € abonaran l’import 
general. 

En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà 
reduir l’import fins al 100% del preu general. 

L’import que determini l’Ajuntament que ha d’abonar cada família en la resolució de la 
tarifació social, serà definitiu per a tot el curs escolar, llevat d’informe dels Serveis 
Socials municipals en un altre sentit. 

Per tal d’acreditar la renda mensual disponible per càpita, s’haurà de presentar, amb la 
sol·licitud normalitzada de matrícula, la documentació següent:

- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de convivència, inclòs el 
full de resum final. 
- Document d’autorització de consulta a l’AEAT de les dades tributàries de tots els 
membres de la unitat familiar de convivència. 
- Declaració jurada de tots els membres de la unitat familiar d’altres ingressos que es 
perceben, tot indicant l’import, o bé de no rebre cap altre ingrés. 
- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer, en cas de tenir-ne. 
- Substitutivament a tota la documentació anterior, i a sol·licitud de la família, informe 
dels Serveis Socials municipals, si la família és coneguda pel servei. 

Tota la documentació necessària haurà de ser lliurada dins del període general de 
matrícula. En el cas de formalitzar la matrícula fora del període general establert (llista 
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d’espera), la família tindrà 10 dies hàbils per lliurar la documentació, a partir de la data 
de liquidació. La no presentació de la documentació dins de termini suposarà que 
s’apliqui automàticament la tarifa general. 

Fórmula de càlcul del nivell de renda: 
-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C 
On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels 
ingressos nets anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests 
ingressos fan referència al darrer exercici fiscal. 
On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional 
de l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual. 
On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència. 

Article 4r. Normes de gestió 

1.- Al moment de la matriculació per al curs següent dels infants a les escoles bressol 
de municipals, es farà efectiu el pagament per avançada de la primera quota mensual 
d’escolarització o de bestreta d’activitats d’estiu, segons el cas, d’acord amb l’import 
general a mode de reserva de plaça. Mentre no es resolgui administrativament la 
tarifació social o les bonificacions, els usuaris estan obligats a abonar l’import general, 
llevat del cas d’informe social en sentit contrari. Posteriorment, si fos el cas, un cop 
resolt l’import que pertocaria abonar a les famílies d’acord amb la tarifació social i/o les 
bonificacions, es regularitzarà aquest primer o primers pagaments a favor de l’usuari 
en la mensualitat o mensualitats següents. 

2.- La quota de reserva de plaça serà abonada: 

a) En el cas de les escoles bressol de gestió directa (EBM el Rodó), a l’Ajuntament de 
Molins de Rei. 
b) En el cas de les escoles bressol de gestió indirecta (EBM el Molí i EBM la Traca), a 
les mateixes escoles 

3.- En cas que una família decidís no utilitzar aquest servei, per les raons que siguin, 
una vegada abonada el primer pagament de la taxa, no tindrà dret a reclamar la 
devolució de l'import ja abonat. 

4.- En el cas de l’escola bressol de gestió directa, serà el mateix servei l’encarregat de 
realitzar una relació mensual amb els noms dels alumnes matriculats així com el nom 
de l’obligat al pagament amb indicació de les quanties a pagar. 

La relació de referència serà aprovada per l’òrgan corresponent de la Corporació i 
donarà lloc a l’expedició de les factures corresponents que es faran efectives a 
l’Ajuntament de Molins de Rei o en les entitats col·laboradores que dicti el mateix 
Ajuntament i ingressades en la caixa única municipal. El cobrament de cada 
mensualitat s’efectuarà a mes vençut, preferentment durant el mes posterior al mes 
que es passa al cobrament.
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5.- En el cas de les escoles bressol de gestió indirecta, se seguirà el sistema establert 
en els corresponents contractes i plecs de clàusules de la concessió administrativa. El 
cobrament de cada mensualitat s’efectuarà a mes vençut, preferentment durant el mes 
posterior al mes que es passa al cobrament. 

6.- Per a famílies amb infants matriculats a Infantil 2 que es donin d’alta a mig curs, 
hauran d’abonar d’un cop totes les quotes de bestreta d’activitats d’estiu. En cas de 
baixa al llarg del curs, els imports no seran retornats.

7.- L'horari escolar de les escoles bressol de titularitat municipal (pel qual es cotitza la 
tarifa general 1 i 3) és de 9 a 12 del matí i de 15 a 17 de la tarda. 

S'entén per ampliació d’horari i per hores esporàdiques (per les quals es cotitzen les 
tarifes generals 4 i 5) l'hora anterior de l'horari del matí i l'hora posterior de l'horari de 
tarda. 

El període comprés entre les 12 i les 15 hores correspon al servei de menjador, que no 
es regula en aquesta taxa. 

8.- Les baixes voluntàries a efectes econòmics a les escoles bressol municipals, es 
regularan d’acord amb el Reglament de les Llars d’Infants aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de 24 de juliol de 2014:

Article 10. Baixa dels alumnes.

Les baixes a les llars d'infants municipals es poden produir per baixa voluntària, 
absències no justificades, impagament de quotes i incompliment d'obligacions per part 
dels usuaris.

A.- Baixa voluntària. Si es produeix renuncia voluntària a la placa durant el curs 
escolar, caldrà formalitzar-la mitjançant instància presentada al Registre General 
durant el mes anterior a la baixa efectiva i amb un mínim de 28 dies naturals 
d’anticipació per tal que tingui efectes econòmics aplicables al mes següent (deixar de 
pagar les quotes mensuals), amb les excepcions relatives als mesos d'abril, maig, juny 
i juliol que es preveuen en aquest article.

Les baixes voluntàries tenen dos efectes diferents:

- Efectes escolars. La placa a la qual s'ha renunciat serà declarada vacant, i 
l'Ajuntament tindrà dret a cobrir-la immediatament. En el cas que la família que ha 
renunciat vulgui tornar a optar a una placa durant aquell mateix curs caldrà que la 
sol·liciti mitjançant instància presentada al Registre General, passant a incorporar-se al 
final de la llista d'espera.

- Efectes econòmics per a les sol·licituds de baixa voluntària que afectin els mesos 
d'abril, maig, juny i juliol. En el cas que una família vulgui que la baixa del nen/a a les 
llars d'infants municipals tingui efectes econòmics als mesos d'abril, maig, juny i juliol 
(deixar de pagar les quotes), serà necessari que presenti la instancia de renuncia a la 
placa escolar no mes tard del dia 3 de març. No s'acceptaran les sol·licituds de baixa 
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que afectin exclusivament als mesos d'abril, maig, juny i juliol, ni es declararan per tant 
vacants les places referides, llevat dels casos en que el servei informi de manera 
explicita que es favorable a una nova admissió en el cas que la placa estigui vacant a 
efectes escolars, atesa la dificultat que representa el període d’adaptació dels infants a 
aquestes alçades del curs, la distorsió en el funcionament del grup i la generació de 
drets de matricula per al curs següent en els grups d'1 i 2 anys.

Solament es podrà obtenir la baixa voluntària a efectes econòmics durant els mesos 
d'abril, maig, juny i juliol en tres supòsits:

1r. Per canvi efectiu del domicili familiar a una altre municipi, que s’acreditarà amb el 
full original del nou empadronament.

2n. Per recomanació del metge pediatra, que s’acreditarà mitjançant informe emes per 
un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb 
signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació.

3r. Per recomanació dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Molins de Rei, que 
s’acreditarà mitjançant informe social.

La sol·licitud de la baixa voluntària en aquest supòsits s’haurà de presentar també amb 
28 dies d’antelació al mes en que es vulgui deixar de pagar la quota, a excepció del 
cas de la recomanació de Serveis Socials, que indicarà en l'informe a partir de quina 
data s'ha de fer efectiva la baixa.

B.- Absències no justificades. Es causarà baixa, a efectes escolars, en cas 
d’absències no justificades superiors a quinze dies lectius consecutius o superiors a 
trenta dies lectius no consecutius. La baixa a efectes econòmics, pel que fa als mesos 
compresos entre setembre i marc, tindrà efectes a partir del mes següent al de la data 
de la Resolució amb la qual es declari vacant la placa. Si les absències no justificades 
es produeixen durant els mesos compresos entre abril i juliol, les famílies continuaran 
tenint l’obligació de pagament.

C.- Impagament de quotes. Es causa de baixa, a efectes escolars, l'impagament de 
dues quotes compreses entre els mesos de setembre a marc, tret dels casos 
excepcionals avalats pels Serveis Socials municipals mitjançant informe social.

D.- Incompliment d'obligacions. Es causa de baixa, a efectes escolars, l'incompliment 
de les obligacions dels responsables dels infants previstes en aquest reglament. (...)”

Les mensualitats es pagaran senceres, independentment que no s’hagi utilitzat el 
servei durant el mes de referència. 

Als efectes de pagament, el fet de no assistir a l’escola bressol no suposarà un motiu 
per no abonar les quotes de tot el curs.

Article 5è. Bonificacions 
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1.- No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, 
per la qual cosa, s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti 
ambdós conceptes simultàniament. 

2. S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies 
monoparentals. Aquestes bonificacions no són compatibles amb altres bonificacions i 
exempcions regulades en aquesta taxa: 

-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals. 
-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills. 
-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.

Per tenir dret a aquesta bonificació cal que la família que la sol·licita disposi de la 
condició de família nombrosa o família monoparental segons els criteris especificats en 
la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció a les Famílies Nombroses, o el Decret 
151/2009 de desplegament parcial de la llei 18/2003 de 4 de juliol de suports a les 
famílies respectivament. 
-Situacions especials: Titulars amb nacionalitats no homologables o no conveniades. 
Podran acollir-se sempre que tinguin vigent el permís de residència. 

3. Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a les escoles bressol 
municipals,  que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa general segons el 
criteri següent:

-Dos germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €, bonificació del 
10%. 
Aquesta bonificació tampoc és compatible amb altres bonificacions regulades en 
aquesta taxa. 

Article 6è. Tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions i 
exempcions. 

El tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions contemplades en 
aquesta taxa correspon al Negociat de Rendes de l’Ajuntament.

Disposició final 

L’entrada en vigor d’aquest annex restarà supeditada a la seva aprovació pel Ple de 
l’Ajuntament i als tràmits de publicacions que s’estableixen a continuació i restarà 
vigent fins que no es prengui l’acord per a la seva modificació o derogació. 

Segon: APROVAR el text refós de l’ ordenança fiscal modificada.

Tercer: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 
municipal, l’acord provisional , així com el text complet de l’ Ordenança fiscal 
modificada, 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.
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Durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació de l’ordenança, 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

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

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots 
a favor del PSC (7), JxM (4) i 9  vots en contra d’ ERC (3), la CUP (3),  MEC (1), 
Molins Camina-Podem (1) i  C’s (1).

I per tal que consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació, 
amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde de Molins de Rei, a 1 de juny de 2022.

    Vist i plau

La Secretària

01/06/2022  15:34:54

Sandra Castelltort i Claramunt

L'Alcalde

01/06/2022  18:31:38

Xavi Paz Penche
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