Acta JGL 29/04/2019
SEC/SCC/mcsa

11/2019/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària, pública i urgent de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Molins de Rei que es dugué a terme el dia 29 d'abril de 2019.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 29 d'abril de 2019 es reuneix en la
Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de Govern
Local de la Corporació, en sessió extraordinària, pública i urgent sota la presidència de
l’Alcalde Sr. RAMON SÁNCHEZ GIL i amb l’assistència de la Secretària, SRA.
SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT que certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Antonio Pedrola Garcia
Silvia Guillen Navarro
Ma Carme Madorell Colomina

Regidor
Regidora
Regidora

CDC
ERC
CDC

Regidor
Regidor
Regidor

ERC
CUP
CUP

Excusen la seva absència els regidors:
Marc Rebula Pujol
Carles Ros Figueras
Asier Bayona Garcia

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 9 hores 21 minuts, després de comprovar la
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida
constitució de la Junta de Govern Local.
Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que
s’han adjuntat a la convocatòria, del 26 d’abril de 2019 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 11/2019/JGL.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
1.-Ratificació, si s’escau, de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària,
i urgent.
Tot seguit l’Alcalde pren la paraula per explicar als membres de la Junta de Govern
Local que el motiu de la convocatòria extra i urgent de la present sessió és l’indicat en
l’e-mail del Cap de Serveis Generals de l’Àrea d’ESG de data 26 d’abril “que el cap de
setmana del 4 i 5 de maig s’ha de celebrar la 4a Mostra Gastronòmica de Molins de
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Rei i que s’han de vendre productes que requereixen la prèvia aprovació dels preus
públics”.
La Junta de Govern Local aprova la urgència.

2. Rendes. Expedient num. 3/2019/APPPU.
Aprovacio preus publics per a la venda de cervesa i aigua en la 4ª Mostra
Gastronòmica 2019
Vista l’informe tècnic de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
relativa a aprovació dels preus públics per a la venda de cervesa i aigua en la 4ª
mostra gastronòmica 2019, signat per la Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme
en data 21 de març de 2019, amb l’assabentat de la Directora de Serveis i el President
de l’Àrea.
Vist que és voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprofitar la celebració de la 4a
Mostra gastronòmica de Molins de Rei del 2019 per consolidar nous factors d’atracció i
de capitalitat de Molins de Rei a nivell socioeconòmic, cultural i festiu, així com
subscriure projectes relacionats amb la difusió del turisme de Molins de Rei i de
promoció de Molins de Rei
Vist que s’ha previst com a segon any consecutiu a part de la setmana gastronòmica
als establiments com es venia fent fins ara, realitzar una mostra gastronòmica al carrer
els dies 3,4 i 5 de maig a la Plaça de la Llibertat.
Vist que es preveu l’assistència de 15 expositors: restaurants, bars i establiments
d’alimentació, oferint-se servei de begudes.
Vist que per aquest esdeveniment la DAMM actua com a espònsor col·laborant amb:
-

Aportació de 2000 euros amb IVA inclòs en concepte de (banderoles, cartells i
material de difusió..)

-

Aportació de material sense cost per l’estand de begudes: barres, botellers i
tiradors.

-

Descompte en la compra de cervesa:
o Cervesa barril 40%
o Cervesa de caixa 30%

-

Preu especials a la Aigua Veri

Vist que la proposta de preus per part de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció
Estratègica Local és de:


1 tiquet = 1 euro



½ tiquet= 50 cèntims

De manera que els productes es bescanviaran de la següent manera:
-

Got de cervesa de barril, cervesa sense alcohol o refresc: 1 tiquet i mig
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-

Ampolla d’aigua de 33 ml: 1 tiquet

Vist que l’article 4 de la llei 37/1992 de l’Impost sobre el valor afegit diu que estaran
subjectes a l’impost les entregues de bens i prestacions de serveis realitzades en
l’àmbit espacial de l’impost
Vist que el tipus impositiu a aplicar depèn fonamentalment de la naturalesa del bé o
servei prestat, essent d’un 21% per la venda de cervesa i d’un 10% per la venda
d’ampolles d’aigua.
Vist que l’article 5è de l’ordenança E-4 que regula el preu públic per activitats
promogudes per l’Ajuntament de caràcter socio-culturals, educatives i esportives sense
utilització de domini públic, estableix que el preu de les activitats promogudes per
l’Ajuntament serà determinat en cada ocasió per la Junta de Govern Local, amb
l’acreditació prèvia documental del cost.
Vista la previsió de despeses directes valorada en 26.000 €.
Vist que no s’han incorporat com a despeses els costos indirectes, com són els costos
medials o d’estructura o generals que són necessaris pel funcionament de tot
l’Ajuntament i per la prestació de tots els serveis, la qual cosa incrementaria l’import de la
previsió de despeses.
Vist que no consta informació de la previsió d’ ingressos per a la venda de begudes, que
permetrà conjuntament amb l’aportació de la DAMM finançar part de la mostra
gastronòmica al carrer, per la qual cosa no es pot valorar si la realització de l’activitat
generarà superàvit o dèficit.
Ara bé, hem de dir recordar que l’article 44.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, permet la
fixació de preus públics per sota dels costos quan existeixin raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic ,tal i com succeeix en aquest cas, segons l’informe de la
tècnica, atès el caire sociocultural de l’activitat, ja que la seva finalitat es potenciar la
oferta gastronòmica el turisme i l’activitat econòmica de la vila de Molins de Rei.
Vista la proposta d’acord signada pel Cap de Negociat de Rendes i Responsable de
serveis generales en data 24 d’abril de 2019 amb la supervisió del President de l’Àrea
d’ESG signada en data 25 d’abril de 2019.
Vist l’informe favorable de l’Interventor accidental de la proposta d’acord signada en
data 25 d’abril de 2019.
Vista la proposta de dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
signada pel Regidor d’Economia i Finances en data 25 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els preus públics per a la venda de cervesa i aigua en la 4ª mostra
gastronòmica 2019:
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1 tiquet = 1 euro (IVA inclòs)



½ tiquet= 50 cèntims (IVA inclòs)

De manera que els productes es bescanviaran de la següent manera:
-

Got de cervesa de barril, cervesa sense alcohol o refresc: 1 tiquet i mig

-

Ampolla d’aigua de 33 ml: 1 tiquet

Segon.- Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, l’
acord provisional , durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient d’aprovació del preu públic , els
qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les
hisendes Locals , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
L'òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà
no obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text de l’
ordenança, condicionant-se la vigència de les modificacions a dita publicació i al que
disposi la disposició final de cada ordenança modificada, en cas d’especificar-se.
Quart.- Traslladar aquest acord al Negociat de Fira ,Comerç Consum i Turisme i a la
Intervenció Municipal.
L’Alcalde aixeca la sessió sent les 9 hores trenta minuts.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Ramon Sànchez Gil

MANUEL BORREGO FERNANDEZ

L'Alcalde
24/05/2019
14:06:22

El secretari accidental S/DA 904 de 14/05/2019
24/05/2019
17:28:14

4/4
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

