ACTA JUNTA DE GOVERN
Sessió 14 del dia: 18 de setembre de 2017 Ordinària
Lloc celebració: Casa Consistorial
Inici: 18:00 Finalització:18:37
Assistents:
ANTONIO POVEDA ZAPATA- Alcalde-President
MARIA BELEN GARCIA CRIADO
ALEJANDRO MEDRANO SOLER
AGUSTIN GASCON MILLAN
JUDITH RIERA ROMAN
NURIA ROS BALDOMINOS
MARGARITA GUAL IZQUIERDO
Regidors que excusaren:
PERE ANGEL MONTSERRAT OLLE
Secretària: M. Teresa Cavero Ramírez
Interventor: Francesc Roldán Burgos
Oberta la sessió per l’Alcalde-President, un cop comprovada per la Secretària de
l’existència de quòrum que cal per que pugui ser iniciada, es procedeix a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, de la forma següent:
ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(SESSIÓ PÚBLICA)
1. – Proposta aprovació provisional modificació tarifes annex 19 OF 21/17 preus
públics activitats i serveis xarxa biblioteques Sant Joan Despí.
Atesa la proposta del Regidor de Cultura d’aquest Ajuntament per la que es proposa la
modificació de les tarifes contingudes a l'Annex 19 Preu Públic per Activitats i Serveis a la
Xarxa de Biblioteques de Sant Joan Despí de l'Ordenança Fiscal 21/2017, Reguladora
dels Preus Públics, tarifes que tal com queden redactades regiran en aquest municipi a
partir de la publicació del text íntegre de les mateixes al BOP fins que s'acordi la seva
modificació o derogació expresses.
Atès l'Informe emès pel Cap del Departament de Gestió Tributària, del qual resulta que
l’adopció de l'esmentat acord de modificació es competència de la Junta de Govern
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Local, en virtut de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 09 de juliol de 2015, pel que
es va delegar en la mateixa la competència per establir, fixar, regular i modificar els
Preus Públics establerts o que acordi exigir l'Ajuntament.
Atès que la proposta resta acompanyada del preceptiu estudi de costos, en compliment
d’allò disposat pels articles 41 i següents del R.D.L. 2/2004 de 5 de març Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, del qual resulta el grau d’abastament del cost del
servei.
En conseqüència es proposa:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les tarifes contingudes a
l'Annex 19 Preu Públic per Activitats i Serveis a la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan
Despí, de l'Ordenança Fiscal 21/2017, Reguladora dels Preus Públics, que s'adjunten
com a annex al present acord i que tal com queden redactades regiran en aquest
municipi a partir de la publicació del text íntegre de les mateixes al BOP fins que s'acordi
la seva modificació o derogació expresses.
A N N E X 19
PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS I SERVEIS A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE
SANT JOAN DESPI
CURS 2017/2018
Activitat

Tarifa €

CLUB DE LECTURA
D’OCTUBRE A MAIG
PREU INSCRIPCIÓ
-

15,00

es farà un únic pagament per tot el curs i es podrà sol·licitar prèviament
pagament fraccionat mensual de 5 €.
No es realitzarà devolució, excepte que es justifiqui per una causa major la no
assistència al club i sempre que no hagi superat l’assistència a 3 sessions.

Activitat

Tarifa €
sense
IVA

SERVEI DE REPROGRAFIA
COPIES BLANC/NEGRE
DINA 4 UNA CARA
DINA 4 DOS CARES
DINA 3 UNA CARA
DINA 3 DOS CARES
COPIES COLOR
DINA 4 UNA CARA
DINA 4 DOS CARES
DINA 3 UNA CARA
DINA 3 DOS CARES
ESCANEIG



Tarifa €
amb IVA

0,08
0,166
0,166
0,25

0,10
0,20
0,20
0,30

0,25
0,50
0,50
0,83
0,083

0,30
0,60
0,60
1,00
0,10
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Els usuaris i usuàries de la Xarxa de Biblioteques de Sant
Joan Despí, biblioteca Marti i Pol i biblioteca Mercè
Rodoreda, compraran abonaments de 1, 5 o 10 euros amb
un codi diferent per a cada compra, prèvia entrega del
departament d’informàtica i cada usuari/ària ha d’adquirir
aquestes targetes per poder fer les impressions
corresponents.
La recaptació la realitzarà el personal de les biblioteques i
cada trimestre es presentarà la justificació de tots els
abonaments entregats i la recaptació corresponent
SEGON.- EXPOSAR AL PUBLIC l'acord precedent durant un termini de trenta dies,
mitjançant l'inserció d'anuncis al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de major difusió de la província. Durant l'esmentat termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, l'acord adoptat
restarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.
TERCER.- Cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada, la qual
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà fins que s'acordi la seva
modificació o derogació.
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per UNANIMITAT dels membres presents
Vots a favor:
Senyors/es, Antoni Poveda Zapata, Maria Belén García Criado, Alejandro Medrano
Soler, Judith Riera Roman, Agustín Gascón Millán, Núria Ros Baldominos, Margarita
Gual Izquierdo.
Després de la qual cosa i no havent altres assumptes a tractar, la Presidència aixecà
la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que, com a Secretària, certifico.

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de
l’acta aprovada a la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 18 de setembre de
2017, relativa als acords adoptats per delegació plenària.
Sant Joan Despí a 19 de febrer de 2018

La Secretària
M. Teresa Cavero Ramírez
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