8.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DE
LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2022, ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL. (Exp. 2220/2022)
L’article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats sector públic local estableix que l’òrgan interventor haurà d’elaborar un Pla
Anual de Control Financer que ha de recollir les actuacions de control permanent i auditoria
pública a realitzar durant l’exercici 2022, el qual ha de ser remès al Ple a efectes informatius.
La Intervenció General va elaborar en data 3 de febrer de 2022 el Pla Anual de Control
Financer a executar en aquest exercici, en el que es recullen les previsions de les actuacions
de control financer permanent i de les auditories públiques i el control de les subvencions
públiques i els ajuts. De l’elaboració d’aquest document se’n va donar compte al Ple de la
Corporació Municipal en la sessió de 21 de febrer de 2022.
S’ha constatat, però, que en l’àrea de la contractació hi ha unes discrepàncies no resoltes, en
l’execució del contracte de serveis -adjudicat l’any 2018, a la mercantil Heras Enginyers, SL,
amb CIF número B63061907-, l’objecte del qual eren treballs de consultoria per estudiar,
avaluar i analitzar les diferents formes de gestió per a la prestació de la competència municipal
obligatòria del subministrament domiciliari d’aigua potable.
Davant d’aquesta situació i la necessitat d’aclarir els fets, i atès que l’apartat quart del pla
estableix que podrà ser modificat com a conseqüència de l’execució de controls derivats de
sol·licitud o mandat legal, variacions en l’estructura de les entitats objecte de control,
insuficiència de mitjans o per altres raons, degudament ponderades, aquesta Intervenció
General inclou dins el Pla, la previsió d’auditar l’expedient del contracte del servei esmentat i la
seva execució.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de presidència i hisenda,
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, a efectes informatius, de la
modificació del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2022, elaborat per la
Intervenció General.
Segon.- TRASLLADAR a efectes del seu coneixement aquesta modificació del Pla als àmbits
i serveis municipals afectats.

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DELS PREUS PÚBLICS DEL GRUP III
PEL SERVEI D'ÚS DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS PER A L'ANY 2022 I SEGÜENTS.
(Exp. 12678/2022)
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març,
estableix en els articles 41 al 47 el procediment per a l’establiment de preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local sempre que
no concorri cap de les circumstàncies especificades a l’article 20.1.b) i, per tant, que no siguin
de recepció obligatòria i que puguin ser prestats pel sector privat.
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La Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics regula específicament els preus públics en
els seus articles del 24 al 27.
L’expedient instruït a l’efecte reuneix els requisits establerts per la normativa legal aplicable.
La Secció de Neteja i Recollida Viària amb el vistiplau de la Direcció de l’Àmbit de Gestió de
Qualitat Urbana i Mobilitat ha emès amb data 6 d’abril de 2022 informe-proposta de modificació
parcial i actualització d’alguns preus públics del Grup III Pel servei d’ús de deixalleries
municipals, de conformitat amb la proposta aprovada per la Junta de Govern de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 26 d’octubre de 2021 (expedient 902003/2020,
doc. 1240/2021), a proposta de la seva Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
que ha estat adaptada a la realitat d’aquest municipi,
Els serveis jurídics municipals han emès amb data 22 d’abril d’enguany, informe favorable a la
tramitació i aprovació d’aquest expedient de modificació parcial de preus públics Grup III “Pel
servei d’ús de deixalleries municipals" per a l’exercici 2022 que, en la part escaient, diu el
següent:
«Examinada la proposta de modificació parcial del Grups III dels Preus Públics pel servei d’ús de les
deixalleries municipals, emesa pel Servei de Qualitat Urbana, la lletrada de l’Assessoria Jurídica, emet el
següent informe jurídic amb nota de conformitat d’acord amb l’article 3.4 del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional:
[...]
La llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics regula específicament els preus públics en el seus
articles 24 a 27. En concret l’article 25 d’aquesta llei, determina que els preus públics han de cobrir com a
mínim els costos econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis a un
nivell que resulti equivalen a la utilitat derivada del mateix. I pel seu establiment o modificació l’article 26.2
disposa que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics s’ha d’acompanyar
d’una memòria econòmica-financera que justifiqui l’import dels mateixos i el grau de cobertura financera
dels costos corresponents.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 29 de novembre de 2004 va aprovar el Reglament dels
preus públics actualment vigent, i on es regula en els seus articles 11 i següents l’establiment i fixació dels
preus públics.
L’objecte del preu públic és rescabalar el municipi dels serveis no obligatoris que presta al ciutadà que els
demana, de manera que no representin un cost afegit per a la resta de ciutadans.
Per aquest motiu, s’hauria de cobrir, com a mínim, les despeses que ocasiona. En alguns casos també pot
servir per orientar la demanda i forçar una millor separació dels residus, especialment si el preus són
elevats.
La modificació proposada pel Servei de Qualitat Urbana i mobilitat del Grup III “Preus pel servei d’ús de les
deixalleries municipals” es presenta acompanyada de l’informe proposta de preus públics a les deixalleries
metropolitanes per l’any 2022 que cada any comunica als ajuntaments l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
que van ser aprovats per la seva Junta de Govern Local en sessió ordinària data 26 d’octubre de 2021,
Expedient 902003/2020, Doc. 1240/2021 ajustant el servei municipal la casuística de productes a la
realitat de recollida de residus de Sant Cugat del Vallès, i essent la proposta municipal de modificació
parcial, respecte als preus aprovats anteriorment la següent:
–
–
–

Modificar el preu d’entrada de les bombones de butà del tipus Butsir i càmping gas, que passa de
690€/tona a 800€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels dissolvents, que passa de 270€/tona a 290€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels envasos a pressió i extintors, que passa de 690€/tona a
800€/tona.
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–
–
–
–
–

Modificar el preu d’entrada dels fitosanitaris, que passen de 2.200€/tona a 2.500€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels productes comburents, que passen de 3.040€/tona a
3.450€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels reactius de laboratori i productes no identificats, que passa de
2.250€/tona a 2.900€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels sòlids pastosos, que passa de 410€/tona a 460€/tona.
Modificar el preu d’entrada dels matalassos, que passa de 355€/tona a 365€/tona.

Per tant, la proposta de modificació en el redactat del Grup III “Preus públics pel servei d’ús de les
deixalleries municipals” afecta als productes següents:
Producte

€/tona 2021

€/tona 2022

%

d’increment

respecte
2021
Bombones butà (Butsir i Càmping gas)

690

800

≈ 15,94%

Dissolvents com ara acetona, alcohol o aiguarràs

270

290

≈ 7,41%

Envasos a pressió i extintors

690

800

≈ 15,94%

Fitosanitaris

2.200

2.500

≈ 13,64%

Productes comburents

3.040

3.450

≈ 13,49%

Reactius de laboratori i Productes no identificats

2.250

2.900

≈ 15,08%

Sòlids/pastosos: pintures, vernissos i coles

410

460

≈ 12,20%

Matalassos

355

365

≈ 2,82%

preus

Segons l’informe tècnic esmentat que es troba a l’expedient, aquest augment de l’import és per a
comerciants i petits industrials i en el cas de particulars només en el cas de superar el límit d’entrada.
La resta dels preus públics recollits en el Grup III ara modificat parcialment no són objecte de cap
modificació o actualització respecte als preus públics vigents anteriorment.
L’article 44 del TRLRHL estableix que l’import dels preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat o de l’activitat realitzada, també l’article 25.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus
públics permeten fixar un preu públic per sota d’aquest límit, si existeixen raons socials, benèfiques,
cultures o d’interès públic que ho aconsellin, en aquest casos s’haurà de consignar en els pressupostos
municipals la dotació oportuna per la cobertura de la diferència resultant, si s’escau.
L’expedient instruït a l’efecte reuneix els requisits establerts per la normativa legal aplicable, anteriorment
esmentada, i no tenen suposen cap alteració significativa en el pressupost municipal que pugui trencar la
sostenibilitat o equilibri financer del mateix.
Com sigui que els preus públics no tenen caràcter tributari i no requereixen la seva ordenació mitjançant
Ordenança Fiscal o disposició de caràcter general, extrem que recull la Sentència del Tribunal Suprem de
14 d’abril de 2000, conseqüentment, al tenir com a destinataris una pluralitat indeterminada de persones,
s’haurà de procedir a publicar als mitjans de comunicació municipals i al Butlletí Oficial de la Província pel
seu general coneixement als efectes previstos a l’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, essent vigents des de l’endemà de la
seva aprovació.
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De conformitat amb l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, que disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics
correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern
Local conforme a l’article 23.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
s’informa favorablement per a que:
1r.- S’aprovi la modificació parcial dels Preus Públics GRUP III “Preus pel servei d’ús de les deixalleries
municipals” en els termes recollits en l’informe tècnic del servei proposant consistent en increment del
preus de 8 productes conforme ha aprovat la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
que oscil·len en una forquilla entre el 2,82% aproximadament d’increment, i en algun producte en un
15,94%, tal i com s’ha expressat en apartats precedents.
2n.- Es publiqui el text refós amb la modificació dels Grups III del preu públic esmentat i que s’incorporarà
a la proposta d’acord com Annex 1, als mitjans de comunicació municipals pel seu general coneixement i
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si s’escau, informant que seran vigents des de l’endemà de
la seva aprovació i aplicables una vegada realitzada la seva publicació i mentre no es dugui a terme la
modificació o derogació expressa, als efectes previstos en l’article 45 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
3r.- Es traslladi l’acord de modificació parcial dels Grup III a l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i
Mobilitat, a la Intervenció i Tresoreria municipals i a l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona als
efectes oportuns.»

Tal com s’estableix en l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, la competència per a l’establiment o
modificació de preus públics correspon al Ple municipal sens perjudici de les seves facultats de
delegació a la Junta de Govern Local, no existint delegació expressa en el cartipàs vigent
municipal.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de presidència i hisenda,
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR la modificació parcial del Grup III Pel servei d’ús de deixalleries municipals
en el sentit següent:
On diu:
[...]
“Article 3r. QUANTIA
PROPOSTA PREUS (€/tona)
RESIDUS ESPECIALS
Particulars
[...]
Bombones butà (Butsir i
Càmping gas)
[...]
Dissolvents com ara
acetona, alcohol o
aiguarràs

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Comerciants i
petits
industrials

Particulars

Comerciants i
petits
industrials

690

3 ut

3 ut

270

5 kg

20 kg
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[...]
Envasos a pressió i
extintors
[...]
Fitosanitaris
[...]
Productes comburents
[...]
Reactius de laboratori i
Productes no identificats.
Sòlids/pastosos: pintures,
vernissos i coles
[...]

2 ut

4 ut

2.200

5 kg

10 kg

3.040

2 kg

10 kg

2.520

2 kg

10 kg

20 kg

50 kg

690

410

PROPOSTA PREUS (€/tona)
ALTRES RESIDUS
Particulars
[...]
Matalassos
[...]

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Comerciants i
petits
industrials

Particulars

Comerciants i
petits
industrials

355

2 ut

5 ut

Ha de dir:
[...]
Article 3r. QUANTIA
PROPOSTA PREUS (€/tona)
RESIDUS ESPECIALS
Particulars
[...]
Bombones butà (Butsir i
Càmping gas)
[...]
Dissolvents com ara
acetona, alcohol o
aiguarràs
[...]
Envasos a pressió i
extintors
[...]
Fitosanitaris
[...]
Productes comburents
[...]
Reactius de laboratori i
Productes no
identificats.
Sòlids/pastosos:
pintures, vernissos i
coles

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Comerciants i
petits
industrials

Particulars

Comerciants i
petits
industrials

800

3 ut

3 ut

290

5 kg

20 kg

2 ut

4 ut

2.500

5 kg

10 kg

3.450

2 kg

10 kg

2.900

2 kg

10 kg

460

20 kg

50 kg

800
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(*) Si no s’ha pagat la taxa de tractament i es justifica amb la factura de compra.

PROPOSTA PREUS (€/tona)
ALTRES RESIDUS
[...]
Matalassos
[...]

Particulars
Gratuït fins al
límit d’entrada

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Comerciants i
petits
industrials

Particulars

Comerciants i
petits
industrials

365

2 ut

5 ut

Segon.- PUBLICAR la redacció modificada dels preus públics aprovada en el punt anterior,
d’aplicació des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler
electrònic d’edictes i anuncis municipals per al seu coneixement general, així com publicar el
text refós dels preus públics municipals al Web municipal als efectes previstos en l’article 45 de
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tercer.- NOTIFICAR a les empreses concessionàries, per part del servei corresponent, la
modificació dels preus dels serveis concessionats, als efectes escaients.
Quart.- TRASLLADAR els anteriors acords a l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat, a
l’IGEPESI i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes
oportuns.
ANNEX
GRUP III
PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D’ÚS DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS

Article 1r. OBJECTE
A l’empara del que estableix l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fixen les contraprestacions
pecuniàries per la prestació del servei d’ús de les deixalleries municipals.
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes el qui utilitzi el servei esmentat en
l’article anterior.
Article 3r. QUANTIA
PROPOSTA PREUS (€/tona)
RESIDUS ESPECIALS
Particulars
Absorbents
Àcids

Gratuït fins al
límit d’entrada

Comerciants i
petits
industrials
480
440

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA
Particulars
2 kg
2 kg

Comerciants i
petits
industrials
10 kg
10 kg
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Aerosols i esprais

1.100
400
Gratuït
Gratuït

5 kg

10 kg

Bases
2 kg
10 kg
Bateries
30 kg
30 kg
Bombones
butà
3 ut
3 ut
(Repsol)
Bombones butà (Butsir i
800
3 ut
3 ut
Càmping gas)
Cosmètics
5 kg
20 kg
360
Dissolvents com ara
acetona,
alcohol
o
290
5 kg
20 kg
aiguarràs
Dissolvents halogenats:
Productes
líquids
orgànics amb més del
2% d’halogen com ara
890
Cloroform, Clorur de
5 kg
20 kg
metilè,
Bromoform,
Percloroetilè
Envasos contaminats
390
2 kg
10 kg
Envasos a pressió i
2 ut
4 ut
800
extintors
Filtres d’oli i altres
320
5 kg
10 kg
metalls contaminats
Fitosanitaris
2.500
5 kg
10 kg
Fluorescents i llums de
Gratuït
10 ut
50 ut
mercuri
Mercuri
16.400
100 g
100 g
Neveres i aparells de
fred
amb
gasos
Gratuït
1 ut.
2 ut.
refrigerants
Olis
i
lubricants
90
5 kg
25 kg
(minerals)
Olis no regenerables
310
2 kg
10 kg
Piles i acumuladors
Gratuït
5 kg
10 kg
Pneumàtics
5 €/unitat (*)
No admès
4 ut/any
No admès
Productes comburents
3.450
2 kg
10 kg
Radiografies
Gratuït
5 kg
10 kg
Reactius de laboratori i
Productes
no
2.900
2 kg
10 kg
identificats.
Sòlids/pastosos:
pintures, vernissos i
460
20 kg
50 kg
coles
Tòners i cartutxos de
tinta sense contactes ni
5 kg
10 kg
250
parts
elèctriques
o
electròniques.
(*) Si no s’ha pagat la taxa de tractament i es justifica amb la factura de compra.

ALTRES RESIDUS

PROPOSTA PREUS (€/tona)

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

Particulars

Particulars

Comerciants i

Comerciants i
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Cintes de casset i VHS
Fusta neta
Matalassos
Plàstic dur no envàs
Plàstic film
Porexpan
(poliestirè
expandit)
Rebuig no recuperable
i/o no separat
Restes vegetals
Terres i runes
Tèxtil
Vidre armat i/o barrejat
Vidre pla

SUBPRODUCTES
I
RESIDUS
SENSE
DESPESA
REPERCUTIBLE

Gratuït fins al
límit d’entrada

petits
industrials
365
60
365
112
112
112

20 kg
500 kg
2 ut
500 kg
1 m3
1 m3

petits
industrials
200 kg
2.000 kg
5 ut
2.000 kg
1 m3
1 m3

220

500 kg

2.000 kg

60
30
220
35
35

500 kg
500 kg
100 kg
500 kg
500 kg

2.000 kg
2.000 kg
500 kg
2.000 kg
2.000 kg

PROPOSTA PREUS (€/tona)
Particulars

Aparells
elèctrics
i
informàtica no inclosos
en altres grups
Cables
Càpsules de dosi única
Cartró i paper
CD i DVD
Electrodomèstics línia
blanca
Envasos amb Punt
Verd de SIG
Envasos vidre
Metalls
Olis
vegetals
no
contaminats
Televisors i monitors

Comerciants i
petits
industrials
Gratuït

LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

5 ut

Comerciants i
petits
industrials
5 ut

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

500 kg
500 kg
500 kg
20 kg

2.000 kg
2.000 kg
2.000 kg
200 kg

Gratuït

2 ut

5 ut

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Gratuït
Gratuït

500 kg
500 kg

2.000 kg
2.000 kg

Gratuït

5 kg

20 kg

Gratuït

2 ut

5 ut

Particulars

Aquests preus corresponen exclusivament al transport i gestió dels residus.
Els preus relacionats no inclouen l’IVA

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI, EN RÈGIM DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL. (Exp. 3281/2020)
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