El període d’exposició pública ha finalitzat sense que s’hagin presentat reclamacions i, per
tant, l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
En compliment del que disposa l’article 49 in fine de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de règim local, es publica la modificació de l’annex a
l’Ordenança núm. 12, en el seu apartat XXIII. Aquesta modificació de l’Ordenança entrarà
en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà fins que s'acordi la seva modificació o
derogació.

“(...)
“ IX.- UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (excepte esportives)
L’autorització i l’ús dels espais relacionats resta subjecte a l’acompliment de les
normatives d’utilització de cada equipament.
En tots els equipaments relacionats el preu inclou: lliurament de l’espai net, climatització,
servei de consergeria durant la realització de l’activitat i per les hores sol·licitades.
A excepció del servei de consergeria de l’Espai museístic Can Tinturé i Vil.la Pepita que
s’ha de comptabilitzar a banda del preu públic de l’equipament.

https://bop.diba.cat
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Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat que no
disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.
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L’acord provisional es va exposar al públic als efectes que determina l’article 49.b) de la
Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les bases de Règim local en Local -LRBRL,
mitjançant anunci publicat al BOP en data 29 d’octubre de 2020, en el Tauler d’anuncis
virtual de l’Ajuntament i al web: (http://www.esplugues.cat), per tal que les persones
interessades poguessin presentar les reclamacions que estimessin oportunes.

Data 25-2-2021

Modificació de l'ANNEX A L'ORDENANÇA NÚM. 12 reguladora dels PREUS PÚBLICS,
EPÍGRAF XII.II. BONIFICACIONS I EXCEMPCIONS -aplicables en la UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (excepte esportives)-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 2020, va
acordar aprovar provisionalment i, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d’informació
pública no es formulen reclamacions, els següents expedients:

A

ANUNCI
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IX.I.A. CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS (…)
IX.I.B. CENTRE MUNICIPAL PUIG (…)

IX.I.I. ESPAI MUSEÍSTIC CAN TINTURÉ(…)
IX.II. BONIFICACIONS I EXCEMPCIONS.
Els preus públics reflectits als anteriors apartats obtindrà les següents
bonificacions i exempcions:
1. Entitats i/o associacions amb conveni / subvenció de l’Ajuntament
d’Esplugues:
Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals que han estat
acordades en els convenis i/o han estat subvencionades per l’Ajuntament tindran
una bonificació del 100 % (exempció), tant pel que fa al lloguer de les sales com
per als recursos i serveis complementaris.
2. Entitats inscrites al Registre d’Entitats Locals (REL)
a)Activitats d’accés lliure i gratuïtes.
Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals inscrites al registre
d’entitats locals (REL), per a activitats de lliure accés i gratuïtes, tindran una
bonificació del 50%, sobre el preu públic del lloguer de la sala.
b) Activitats d’accés lliure i no gratuïtes.

https://bop.diba.cat
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Les activitats organitzades per entitats i/o associacions locals inscrites al registre
d’entitats locals (REL), per a activitats de lliure accés i NO gratuïtes tindran una
bonificació del 25%, sobre el preu públic de la sala.
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IX.I.H. ESPAI LA BARONDA (…)
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IX.I.F. VIL.LA PEPITA (…)

Data 25-2-2021

IX.I.E. CENTRE JUVENIL REMOLÍ (…)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

IX.I.D. BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES (…)

A

IX.I.C. CENTRE SOCIOCULTURAL CADÍ (…)

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

3. Particulars i/o empreses amb domicili o seu social al municipi.

4. Partits polítics amb domicili o seu al municipi.
Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues que s’hagin
de realitzar en l’horari habitual de funcionament de les instal·lacions municipals tindran
una bonificació del 100% sobre el preu públic de la sala o espai de que es tracti.
Les activitats organitzades per partits polítics amb domicili o seu a Esplugues que s’hagin
de realitzar fora de l’horari habitual de funcionament de les instal·lacions municipals no
tindran cap tipus de bonificació sobre el preu públic.
5. Persones físiques o jurídiques a les que s’hagi atorgat llicència per a la utilització
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”.
Les activitats organitzades per persones físiques o jurídiques a les que s’hagi atorgat
llicència per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda” tindran una
bonificació del 100 % sobre el preu públic regulat a l’apartat IX.I.H. ESPAI LA BARONDA.
6. Altres
Quan les activitats organitzades siguin d’interès públic municipal, prèvia emissió del
corresponent informe tècnic, es podrà adoptar mitjançant acord o resolució de l’òrgan
municipal competent, l’exempció total o parcial dels preus públics esmentats.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-4
CVE 202110013111

c) Les empreses usuàries del Coworking tindran una bonificació del 50 %
sobre el preu públic de la sala.

Data 25-2-2021

b) Activitats que si generin ingressos econòmics per al peticionari
(inscripcions, etc.): les activitats organitzades per particulars i/o empreses
amb domicili o seu a Esplugues, que generin ingressos econòmics per al
sol·licitant tindran una bonificació del 25% sobre el preu públic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A la sol·licitud d'utilització de l'espai s´haurà de manifestar que l'activitat no
generarà ingressos econòmics per al sol·licitant.

A

a) Activitats que no generin ingressos econòmics per al peticionari
(inscripcions, etc.): les activitats organitzades per particulars i/o empreses
amb domicili o seu a Esplugues, que no generin ingressos econòmics per
al sol·licitant tindran una bonificació del 50% sobre el preu públic.

B

L’aplicació de bonificacions podrà ser anul·lada en cas de mal ús o ús inadequat de
l’espai llogat per part de l’usuari.
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Contra els acords adoptats es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Esplugues de Llobregat, 17 de febrer de 2021.

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcaldessa
Pilar Díaz Romero
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Les activitats organitzades per persones físiques o jurídiques amb domicili o seu fora
d’Esplugues hauran de liquidar el preu públic més un 50% .

Data 25-2-2021

7. Particulars i/o empreses amb domicili o seu social fora del municipi.

A

D’aquestes bonificacions (previstes als punts 1 a 6) queden excloses les despeses
d’altres elements que comportin un cost extraordinari per al centre (Servei de consergeria,
vigilància, neteja, tècnics/ques de so, equips audiovisuals, etc), que serà assumit pels
organitzadors de l’activitat.
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