PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 23/11/2012 DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
MASQUEFA IMPULSA, SL

PROPOSTA DE TARIFES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE TECNOLÒGIC I
COMUNITARI
ASSUMPTE

Proposta de tarifes per la prestació de serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari (CTC)

FONAMENTS DE DRET
Els articles 127 i 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regulen els preus públics per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència municipal, segons les normes contingudes en el capítol VI del títol
I de la mateixa llei.
Els estatuts de la Societat mercantil municipal MASQUEFA IMPULSA, SL, estableix a l’article 2, apartat 3,
que serà un dels objectes socials de la Societat el gestionar l’àmbit tecnològic i de la comunicació.

RELACIÓ DE FETS
La societat Masquefa Impulsa, S.L. és una societat mercantil de responsabilitat limitada de durada
indefinida, essent l’únic soci l’Ajuntament de Masquefa.
Va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Barcelona, Amador López
Baliña, el dia 14 d’octubre de 2008, inscrita al registre mercantil de Barcelona al full núm. B379160,
volum 41105, foli 134, inscripció 1a.
Amb data 17 de desembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar el contracte
programa entre l’Ajuntament de Masquefa i la Societat Municipal Masquefa Impulsa, S.L. relatiu a la
gestió de projectes d’execució urbanística, de promoció d’habitatges i de prestació de serveis
municipals, d’entre els que s’inclouen els serveis públics del Centre Tecnològic i Comunitari.

PROPOSTA D’ACORD:

Aprovar de les tarifes per la prestació de serveis en el Centre Tecnològic i Comunitari que s’adjunten en
l’annex 1 del present acord.
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ANNEX 1: TARIFES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE TECNOLÒGIC I COMUNITARI (CTC):

USUARIS 1: Empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu i per a empreses usuàries de
despatxos d’ús puntual del Viver d’Empreses Masquef@ctiva
Tarifa 1- EQUIPAMENTS
1. Sala de reunions 1 i 2:
 Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
 Per la resta d’empreses que facin usos puntuals

0,00€
10,00€/h

2.Sala d’actes:
 Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
 Per les empreses que facin usos puntuals

0,00€
25,00€/h

3.Despatxos


Per a empreses de despatxos d’ús exclusiu:
Allotjament
Ús puntual

 Per empreses que facin ús puntual:
Preu hora
Tota la setmana durant tot el dia
Tota la setmana matí o tarda
Tot el mes durant tot el dia 250,00€
Tot el mes matí o tarda
4. Aula TIC
 Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu
 Per les empreses que facin usos puntuals:
Preu hora
Tot el matí o tota la tarda
Tot el dia

260,00€
0,00€

5,00€
125,00€
62,50€
125,00€

0,00€
28,00€
120,00€
240,00€

Tarifa 2- SERVEIS REPROGRÀFICS
 Les empreses allotjades al viver disposen d’un saldo anual de 385,87€ (IVA exclòs) per a
utilitzar en serveis reprogràfics. En el cas de superar aquest saldo o ser empreses d’ús
puntual:
Impressió i fotocòpia b/n a/4 – de 10
Impressió i fotocòpia b/n a/4 + de 10
Impressió i fotocòpia color din a/4 – de 10
Impressió i fotocòpia color din a/4 + de 10
Impressió i fotocòpia b/n din a/3 – de 10
Impressió i fotocòpia b/n din a/3 + de 10
Impressió i fotocòpia color din a/3 – de 10

0,09€
0,04€
0,17€
0,13€
0,17€
0,13€
0,26€

MASQUEFA IMPULSA SL | Dr. Jové. 4 - 08783 Masquefa | NIF: B 64994940 | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat |www.masquefa.cat

Impressió i fotocòpia color din a/3 + de 10
Impressió de caràtula de CD (cd inclòs)
Impressió de caràtula de DVD (dvd inclòs)
Enquadernació din a/4 amb espiral
Enquadernació espiral + portada i contra
Enquadernació tèrmica a/4
Plastificació de carnet
Plastificació din a/4
Plastificació din a/3
Plastificació din a/5
Enviament de fax provincial (per plana)
Enviament de fax nacional (per plana)
Enviament de fax internacional (per plana)
Rebre fax (per plana)
CD-ROM verge de 74 min. 640 mb
CD-ROM regravable
DVD
DVD regravable
Tarifa 3- LLOGUERS DE MATERIAL TECNOLÒGIC
 Per empreses allotjades al viver, l’ús puntual de material TIC
 Per les empreses que facin usos puntuals:
Lloguer del canó amb o sense ordinador 1 hora
Lloguer del canó amb o sense ordinador tot el matí o tota la tarda
Lloguer del canó amb o sense ordinador 1 dia
Lloguer ordinador portàtil 1 hora
Lloguer ordinador portàtil tot el matí o tota la tarda
Lloguer ordinador portàtil 1 dia
Lloguer pantalla de presentacions 1 hora
Lloguer pantalla de presentacions tot el matí o tota la tarda
Lloguer pantalla de presentacions 1 dia
Fiança per particulars i empreses

0,22€
1,29€
1,72€
1,29€
1,81€
1.81€
0,52€
0,65€
1,29€
0,33€
0,78€
1,03€
2,07€
0,78€
0,69€
1,29€
0,86€
1.64€

0,00€

25,86€
77,59€
86,21€
8,62€
17,24€
34,48€
8,62€
17,24€
34,48€
86,21€

Tarifa 4- SERVEI DOMICILIACIÓ CORREU POSTAL
 Domiciliació del correu postal per empreses no instal·lades al viver
 Domiciliació del correu postal per empreses instal·lades al viver

6,00€/any
0,00€

Aquesta tarifa és d’un import per any natural del servei, independentment de quan s’iniciï o
finalitzi el servei, és a dir sense possibilitat de prorrateig de l’import per períodes inferiors als
12 mesos naturals de l’any en curs.
Tarifa 5- TARGETES I CLAU D’ACCÉS AL CENTRE
 Per a empreses allotjades al viver, les 2 primeres
 Per a empreses allotjades al viver, 3 o més
 En cas de pèrdua

0,00€
20,00€/unitat
20,00€/unitat
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USUARIS 2: Entitats usuàries de l’Hotel d’Entitats Masquef@ctiva
Tarifa 6- EQUIPAMENTS
1. Ús puntual de la Sala de reunions 1 i 2
2. Ús puntual de la Sala d’actes 0,00€
3. Ús puntual de despatxos
5. Ús puntual de l’Aula TIC

0,00€
0,00€
0,00€

Tarifa 7- SERVEIS REPROGRÀFICS
Les entitats inscrites al registre municipal gaudiran d’una bonificació del 90%, en:
2 posters blanc i negre o a color.
5 DNA3 blanc i negre o a color.
25 cartells DNA4 blanc i negre o a color.
500 cartells DNA5 blanc i negre o a color.
20 enquadernacions
25 plastificacions
500 impressions blanc i negre a doble cara
Un cop a l’any es podran fer carnets segons el nombre total de socis de l’entitat
En el cas de superar els treballs inclosos en la bonificació anteriorment mencionada, les
tarifes dels serveis reprogràfics seran les mateixes que les especificades en l’anterior Tarifa 2
de l’apartat d’Usuaris 1.
Tots els treballs reprogràfics que es realitzin beneficiant-se d’aquesta bonificació han
d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Masquefa. En cap cas es podrà utilitzar fons de color
per imprimir, s’haurà d’utilitzar paper de color. En el cas de que l’entitat no s’ajusti a les
indicacions abans exposades haurà d’assumir el cost total dels treballs.
Aquesta bonificació podrà ser ampliable fins al 100% o en altres serveis reprogràfics, en cas
d’organització d’actes o activitats per part d’aquestes entitats, en favor de raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, a sol·licitud de l’interessat i que
Masquefa Impulsa SL haurà d’aprovar, previ informe tècnic.
Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament en els treballs relacionats amb les activitats i
gestió pròpies de l’entitat, en cap cas es podran fer treballs personals per utilitzar la
bonificació, podent sol·licitar informació a l’entitat per la comprovació d’aquest requisit.
Tarifa 8- LLOGUERS DE MATERIAL TECNOLÒGIC
 Ús puntual de material TIC 0,00€

USUARIS 3: Usuaris particulars
Tarifa 9 - LLIURE NAVEGACIÓ
Connexió a Internet per minut
Estudiants, treballs relacionats amb les activitats i gestió dels estudis

0,009€
0,00€
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Recerca de feina i emprenedoria
Entitats, treballs relacionats amb les activitats i gestió de l’entitat
Empreses d’ús fix del viver, treballs relacionats amb les activitats i gestió
de l’empresa
Teletreball

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

Tarifa 10- SERVEI DE REPROGRAFIA
Tarifes especificades en la Tarifa 2 de l’apartat USUARIS 1.
Tarifa 11- LLOGUER DE MATERIAL TECNOLÒGIC RELACIONAT
Tarifes especificades en la Tarifa 3 de l’apartat USUARIS 1.

3. L’obligació de pagament de la tarifa neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o
activitats especificats a les tarifes anteriors.
BONIFICACIONS
Es podrà establir una bonificació del fins al 100% quan concorrin raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que ho aconsellin.
Per a poder aplicar la bonificació hi haurà d’haver una proposta de la Regidoria corresponent
o una sol·licitud de l’interessat.

El Conseller Delegat queda facultat per concedir i determinar el percentatge de bonificació a aplicar en
cada cas, previ informe tècnic.
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