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PROPOSTA D’ALCALDIA
Assumpte: Aprovació preus públics per la cessió de material a les associacions i
col·lectius i per la reposició de material en mal estat o no retornat.
Expedient: X2020003760
Atès que l’Ajuntament d’Alella va aprovar el reglament de suport i recursos per a les
associacions i col·lectius d’Alella aprovat al juliol del 2020.
Atès l’article 44 del Reial Decret 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que la quantia del preu públic haurà de
cobrir com a mínim el cost del servei, excepte quan existeixin raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès general que així ho aconsellin.
Atès que l’article 5 de l’Ordenança número 18, reguladora dels preus públics
municipals estableix el següent:
“En aplicació al que disposa l’article 47.1. del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Regim Local, l’establiment o modificació dels preus públics correspon a la
Junta de Govern.”
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local:

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRIMER.- Aprovar l’establiment dels preus públics per la cessió de material a les
associacions i col·lectius registrades al registre municipal de les associacions i
col·lectius d’Alella destinats a activitats d’interès públic que es realitzen en el terme
municipal, que a continuació es detallen:
Concepte
Taules

Preu públic
3 € la unitat a partir de l’onzena taula. Les 10 primeres
taules són gratuïtes.

Cadires

10 € cada trenta cadires. Les 90 primeres cadires són
gratuïtes. El nombre sol·licitat de cadires ha de ser múltiple
de 30.
5€ la unitat
Gratuïts

Carpes
Bidons
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Graelles
Bujols
Gots de plàstic
reutilitzables
Copes de vidre
Equip de so+1 peó
brigada
Tarima:

Gratuïtes
Gratuïts
15 € cada cent cinquanta gots. Els 150 primers gots són
gratuïts. El nombre sol·licitat de gots ha de ser múltiple de
150.
15 € cada setanta-dues copes. El nombre sol·licitat de
copes ha de ser múltiple de 72.
20€ l’hora. No fraccionable en minuts.
10 € per cada 2 metres quadrats.
200 € per 40 metres quadrats o més de 40 metres quadrats.

SEGON.- Aprovar l’establiment dels preus públics per la reposició de material en mal
estat o no retornat per associacions i col·lectius registrades al registre municipal de les
associacions i col·lectius d’Alella.
Concepte
Taules
Cadires
Carpes
Bujols
Gots de plàstic
reutilitzables
Copes de vidre

Preu públic
30 € la unitat
5 € la unitat
150 € la unitat
30 € la unitat
30 cèntims la unitat
1 € la unitat

AJUNTAMENT D'ALELLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

TERCER.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern local en la
sessió celebrada el dia 3 de març de 2016, referent a l’establiment de preus públics pel
lloguer de material propietat l’Ajuntament d’Alella destinat a actes públics que es
realitzin en el terme municipal.

Document signat electrònicament.

