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 8/2019/JGL

A C T A

de la sessió extraordinària i pública de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Molins de Rei que es dugué a terme el dia 1 d'abril de 2019.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:30 hores del dia 1 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 ordinària 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 Regidor CDC
Silvia Guillen Navarro Regidora ERC
Asier Bayona Garcia Regidor CUP

Excusen la seva absència els regidors:

Ma Carme Madorell Colomina Regidora CDC
Marc Rebula Pujol Regidor ERC
Carles Ros Figueras Regidor CUP

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:31 hores, 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, de 27 de març de 2019 d’aquesta sessió de la Junta 
de Govern Local extra i pública número 8/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Rendes. Expedient núm. 1/2019/APPPU. 
 
Aprovació del preu públic Cursa Popular Sant Miquel (10 km)
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Vist l’informe de l’Àrea de serveis a les Persones relativa a l’aprovació del preu públic 
per la Cursa Popular de Sant Miquel, recorregut 10 Km  de data 24 de gener de 2019, 
del tenor literal següent:

“L’Ajuntament de Molins de Rei organitza des de l’any 1979 la CURSA POPULAR DE 
SANT MIQUEL, inclosa en els actes de la Festa Major del municipi, i que pretén ser 
una gran festa esportiva que ajudi a promocionar la pràctica de l’activitat física a tots 
els molinencs, sense límit d’edat ni condició. 

La Cursa al llarg d’aquests anys s’ha anat adaptant a les necessitats dels participants, 
cobrint les expectatives de tots aquells que volen córrer la cursa, creant recorreguts en 
funció de les seves condicions físiques, i la última incorporació ha estat un petit 
recorregut per els més petits per participar en família. 

- 10 Km.
- 3,5 Km
- 1,5 Km 
- Familiar

Totes les curses són gratuïtes excepte la Cursa de 10 Km, per el corredors més 
experimentats, el corredor que participa en aquesta cursa busca unes condicions i 
serveis  molt específiques:  Dos avituallaments d’aigua i  de productes isotònics, servei 
de guarda-roba, dorsals tècnics, xip informàtic,  assegurança d’accidents i bossa del 
corredor.

És per això que es fa necessari disposar d’un preu públic que hauran de satisfer tots 
els participants en la cursa de 10 km. S’adjunta estudi de costos de l’activitat.

Proposta: 15 € Preu inscripció cursa de 10 km Cura Popular de Sant Miquel

ESTUDI DE COSTOS:

CONCEPTE PREU
Avituallaments 1,25 €

Assegurança medica esportiva 3,00 €
Servei de cronometratge 3,55 €
Material de bossa del corredor 4,30 €
Trofeus 1,00 €
Infraestructura 0,90 €
Col·laboració solidària 1,00 €

15,00 €

CONCEPTE PREU
Preu inscripció corredor 10km 15,00 €

Per altra banda, en cas que el finançament ho permeti, una part de les inscripcions 
pugui anar a augmentar l’aportació que l’Ajuntament destina a Ajuts a la pràctica 
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esportiva, destinat a infants i joves de 3 a 18 anys i que per qüestions econòmics no 
poden fer pràctica esportiva.

S’informa des del Negociat d’Esports que en el cas que l’import dels preus públics 
presentats per dur a terme  aquesta activitat, no arribes a cobrir el cost de  l’activitat 
realitzada,  existeixen raons socials i  d’interès públic per a poder fixar preus públics 
per sota d’aquest, i es consignarà en el pressupost les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferencia resultant.

Així mateix es demana que l’ ingrés per aquest concepte generi crèdit a les partides 
3030 341101 22610 Cursa Popular de Sant Miquel  i 3030 231101 48001 Ajudes a la 
pràctica Esportiva.”

Vist que de l’estudi de costos efectuat pel Servei, es desprèn un equilibri per corredor, 
entre els ingressos i una part de les despeses directes, ja que no s’ha tingut en compte  
el cost directe del personal municipal que organitza la cursa i que vetlla pel bon 
funcionament de les mateixa, ni els costos indirectes o medials que són necessaris pel 
funcionament de tot l’Ajuntament i per la prestació de tots els serveis i activitats. 

Tot i això cal 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. En aquest cas ens trobem amb una activitat de caire social,  
que la seva finalitat es potenciar els valors socials dels vilatans mitjançant la 
participació amb una activitat esportiva, i que a més s’emmarca dins de l’àmbit de la 
Festa Major de Sant Miquel.

Respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, cal dir que segons l’article 20.13 a) de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, que regula dit impost, estarien exemptes  d’IVA els 
serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o educació física per part 
d’una Entitat de Dret Públic, per aquest motiu les tarifes proposades estarien exemptes 
de dit tribut.

Vista la proposta d’acord signada pel Cap de Negociat de Rendes i Responsable de serveis 
generals en data 13.02.2019 amb la supervisió del President de l’Àrea d’ESG signada en data 
14.02.2019

Vist l’informe favorable de l’interventor accidental de la proposta d’acord, signada en data 
13.02.2019

Vista la proposta de dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
signada pel Regidor d’Economia i Finances en data 26 de febrer de 2019.

Vist que el dictamen de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i 
Serveis Generals celebrada el dia 20 de març de 2019 ha estat votat favorablement pels grups 
municipals de CiU-JFM, la CUP-PA i ERC que representen 13 vots i s’han abstingut el grup 
municipal PSC-CP i MC que representen 6 vots.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 25 de juny de 2015 va
acordar delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment, fixació, 
regulació i modificació dels preus públics.
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Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el preu públic de 15 € (IVA exempt) per la inscripció a la cursa de 10 
km Cursa Popular de Sant Miquel 

Segon.- Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’ acord provisional durant el 
termini de trenta dies hàbils.

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.

Tercer.- Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal 
l’acord provisional a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província.

Quart.- Traslladar aquest acord al Negociat d’Esports i a la Intervenció Municipal

2. Rendes. Expedient núm. 2/2019/APPPU. 
 
Aprovació del preu públic per la Cursa Ecològica de Muntanya de Molins de Rei

Vist l’informe de l’Àrea de serveis a les Persones relativa a l’aprovació del preu públic 
Cursa Ecològica de Muntanya a Molins de Rei de data 18 de gener de 2019, del tenor 
literal següent:

“Molins de Rei, tot i ser un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, està ubicat 
en un espai privilegiat, forma part del parc natural de Collserola, on l’Ajuntament de 
Molins de Rei organitza des de fa anys la Cursa Ecològica de Muntanya, sempre 
d’acord amb les normes que fixa el Patronat de Collserola, el que ha fet que 
modifiquem tant el recorregut com el número màxim de participants en aquesta 
activitat. Tot plegat amb l’objectiu de fer una cursa de muntanya per iniciar a corredors 
de més de 16 anys, per una banda i, oferir una cursa als més joves, entre 6 i 15 anys,  
amb recorreguts d’acord amb les edats, apropant aquests a l’entorn del Parc Natural.

Amb una participació màxima de 500 participants i un recorregut escurçat fins a 15 km, 
ha fet necessari la proposta d’aprovació d’un nou preu públic que garanteixi la viabilitat 
de la celebració d’aquesta cursa.

L’activitat se celebrarà a finals del mes de maig i les inscripcions es faran one-line i a 
l’oficina del poliesportiu municipal.

Proposta de Preu Públic: 20€ - Inscripció a la Cursa Ecològica de  Muntanya

Estudi de costos Cursa Ecològica de Muntanya:
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DESPESES  
Contractació empresa control logístic 8.340,78€
Asistencia mèdica general 1.788,30€
Serveis d'assegurança en cas d'accident 936,96€
Servei de megafonia i locució 750,00€
Material variat; cintes medalles, planells 200,80€
Modificació de pancartes 240,00€
TOTAL 12.256,84€
  
INGRESSOS  

Previsió d'ingressos amb inscripcions;  20€ X365 participants 
             
7.300,00€

Pressupost Ajuntament 2019 4.956,84€

TOTAL
          
12.256,84€ 

La inscripció dona dret a: bossa de corredor, dorsal, xip de control d’arribada, tres 
avituallaments i  assegurança d’accidents.

Per altra banda, en cas que el finançament ho permeti, una part de les inscripcions 
pugui anar a augmentar l’aportació que l’Ajuntament destina a Ajuts a la pràctica 
esportiva, destinat a infants i joves de 3 a 18 anys i que per qüestions econòmics no 
poden fer pràctica esportiva.

S’informa des del Negociat d’Esports que en el cas que l’import dels preus públics 
presentats per dur a terme  aquesta activitat, no arribes a cobrir el cost de  l’activitat 
realitzada,  existeixen raons socials i  d’interès públic per a poder fixar preus públics 
per sota d’aquest, i es consignarà en el pressupost les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferencia resultant.

Així mateix es demana que l’ ingrés per aquest concepte generi crèdit a les partides 
3030 341101 22612 Cursa Ecològica de Muntanya i 3030 231101 48001 Ajudes a la 
pràctica Esportiva.”

Vist que de l’estudi de costos efectuat pel Servei, resulta un dèficit de 4.956,84 € tenint 
en compte uns ingressos amb una previsió de 365 corredors i una part de les 
despeses directes,  ja que no s’ha tingut en compte  el cost directe del personal 
municipal que organitza la cursa i que vetlla pel bon funcionament de les mateixa, ni 
els costos indirectes o medials que són necessaris pel funcionament de tot 
l’Ajuntament i per la prestació de tots els serveis i activitats. 

En el cas que s’arribés a la participació màxima de 500 participants ,la previsió 
d’ingressos amb preinscripcions seria de 10.000 €, resultaria un dèficit de 2.256,84 € 
tenint en compte només part de es despeses directes com ha estat exposat a l’apartat 
anterior.
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Tot i això cal 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. En aquest cas ens trobem amb una activitat de caire social,  
que la seva finalitat es potenciar els valors socials dels vilatans mitjançant la 
participació amb una activitat esportiva.

Respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, cal dir que segons l’article 20.13 a) de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, que regula dit impost, estarien exemptes  d’IVA els 
serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o educació física per part 
d’una Entitat de Dret Públic, per aquest motiu les tarifes proposades estarien exemptes 
de dit tribut.

Vista la proposta d’acord signada pel Cap de Negociat de Rendes i Responsable de 
serveis generals en data 13.02.2019 amb la supervisió del President de l’Àrea d’ESG 
signada en data 14.02.2019

Vist l’informe favorable de l’interventor accidental de la proposta d’acord, signada en 
data 13.02.2019

Vista la proposta de dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
signada pel Regidor d’Economia i Finances en data 26 de febrer de 2019.

Vist que el dictamen de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Economia i Serveis Generals celebrada el dia 20 de març de 2019 ha estat votat 
favorablement pels grups municipals de CiU-JFM, la CUP-PA i ERC que representen 
13 vots i s’han abstingut el grup municipal PSC-CP i MC que representen 6 vots.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 25 de juny de 2015 va
acordar delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment, 
fixació, regulació i modificació dels preus públics. 

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.-  Aprovar el preu públic de 20 € (IVA exempt) per la inscripció a la Cursa 
Ecològica de Muntanya a Molins de Rei 

Segon.- Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’ acord provisional durant el 
termini de trenta dies hàbils.

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.

Tercer.- Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal 
l’acord provisional a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província.
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Quart.- Traslladar aquest acord al Negociat d’Esports i a la Intervenció Municipal

3.- Precs i preguntes.

4.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 9:35 hores.

  

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

16/04/2019  13:04:30

Ramon Sànchez Gil

El secretari accidental S/DA 532 de data 18/03/2019

16/04/2019  13:11:14

MANUEL BORREGO FERNANDEZ
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