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30/2022/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 20 de desembre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:30 hores del dia 20 de desembre de 2022 es 
reuneix mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern 
Local de la Corporació, en sessió extraordinària i pública sota la presidència de 
l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE 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:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09.30 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 15/12/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 30/2022/JGL.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Rendes. Expedient num. 5/2022/APPPU. 

Aprovar els preus públics per a diverses activitats de la 172ª Fira de la Candelera 
del 2023

Vist l’informe tècnic de la Directora de Fira, Comerç Consum i Turisme de 15 de 
novembre de 2022 relatiu a aprovació dels preus públics de les activitats de Tast de 
Cervesa, varis tastos de maridatge de vins i espumosos amb diferents productes 
alimentaris , Tast format sopar, Tasts de vins i Concurs de Tast de Vins per parelles en 
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el marc de la 43ª Fira de Vins ,signat per la Directora de Fira Comerç Consum i 
Turisme, i amb la supervisió del Regidor de Fira signat en data 15 de novembre de 
2022 del tenor literal següent: 
“Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprofitar la celebració de la 
172a edició de la Fira de la Candelera del 2023 per consolidar nous factors d’atracció i 
de capitalitat de Molins de Rei a nivell socioeconòmic, cultural, educatiu i festiu, així 
com subscriure projectes relacionats amb la difusió de la Fira de la Candelera i de 
promoció de Molins de Rei.
Vist que dins la programació de la 172a Fira de la Candelera hi ha previst el 
desenvolupament, entre d’altres, d’una activitat de Tast de Cervesa,  varis Tastos 
maridatge de vins i espumosos amb diferents productes alimentaris , Tast format 
sopar, Tastos de vins i  Concurs de Tast de Vins per parelles  en el marc de la 43a Fira 
de Vins.
Atès que aquestes activitats se celebraran  els dies  30 i 31  de gener  i  1,  2 , 3 , 4 i  5  
de febrer del 2023 en  la carpa Espai de tast de la Fira de Vins del recinte Firal .
Atesa la previsió d’ingressos i despeses directes per la realització d’activitats de 
Tastos  i els Maridatges de Vins i el Concurs de tastos de Vins  que es relaciona en 
l’annex 1.
Ateses les col•laboracions de professionals i proveïdors del sector per a la realització 
d’aquestes activitats. 
Atès que les despeses generades per aquestes activitats aniran a càrrec de la partida 
de despeses diverses de la Fira de la Candelera del pressupost municipal.
Atès que està previst obrir les inscripcions abans de les dates de la pròpia activitat, a fi 
de començar a fer difusió tant de l’activitat en particular, com de la Fira en general.
Atès el caire sociocultural d’aquestes activitats, ja que la seva finalitat es potenciar la 
difusió de la Fira de la Candelera i la promoció de la vila de Molins de Rei, es proposa 
l’aprovació dels següents preus públics (IVA exempt) per inscripció:
- Inscripció Tast de Cerveses (30/1/2023):                                                          
20,00.-€
- Inscripció Maridatge  Carns i Vins(30/1/2023)                                                           
25,00.-€                                  
- Inscripció Maridatge vins i formatges guanyadors 
de la  Fira de Sant Ermengol (31/1/2023):                                                                       
25,00.-€                                                          
- Inscripció Maridatge  Tast de la  Molinenca de tast(1/2/2023)                                   
25,00.-€                                  
- Inscripció Maridatge sopar dels dotze  vins(2/2/2023):                                              
48,00.-€
- Inscripció Maridatge maridatge de caviar, aigua  i grans espumosos (3/2/2023)      
30,00.-€       
-    Inscripció   Concurs de Tast per parelles  (4/2/2023)                                                  
10,00.-€                                                                                                                          

   (per parella)
-     Inscripció Tast varietat de DOs del Vi català    (4/2/2023):                                        
10,00.-€                                                         
-     Inscripció Tast de vins Socis del celler (5/2/2023):                                       
10,00.-€                                                                                                                   
-     Inscripció Tast d’iniciació amb vins de la Fira de Vins  (5/2/2023) :                
10,00.-€        
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 A fi de poder seguir la planificació prevista per a l’organització de la Fira de la 
Candelera del 2023, cal aprovar els preus públics en la propera Junta de Govern 
Local.
El que es fa constar als efectes oportuns”.

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 , essent el tipus impositiu en el cas que ens ocupa ,del 21% 
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.
Vist que de la previsió de despeses directes i ingressos annexa a l’informe i que de 
forma succinta ,es detalla a continuació es desprèn que entre l’aportació de l’espònsor 
i  si es compleixen  les inscripcions previstes, resultaria un mínim superàvit o equilibri 
en el cas de tastos espais tastos: 
Activitat Previsió de despeses Previsió d’ingressos TOTAL INGRESSOS

inscripcions preu espònsors
Concurs de tast    490  20 10 300    500
Maridatge espumosos i caviar 1.065  40 30 150 1.350
Maridatge de vins i formatges 1.110  40 25 150 1.150
Vins naturals i productes mercat 1.150  40 25 150 1.150
Tast maridatge sopar 12 vins 2.010  40 48 150 2.070
Tast de cerveses    835   35 20 150    850
Tastos espais tastos    900   90 10  --    900
Maridatge de carn i vins 1.150   40 25 150 1.150

Vist  però ,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 suposaria menor 
superàvit o fins i tot 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.
Vist que l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2019 va delegar en la 
Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment, fixació, regulació i 
modificació de preus públics, acollint-se a la possibilitat de delegació que preveu 
l’article 47 TRLRHL 
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Que la Junta de Govern Local, en sessió Extraordinària i pública que es va dur a terme 
el dia 20 de desembre de 2022, va adoptar-se entre altres acords el següent:

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER: APROVAR els preus públics per a diverses activitats de la 172ª Fira de la 
Candelera del 2023
- Inscripció Tast de Cerveses (30/1/2023):                                                          
20,00.-€
- Inscripció Maridatge  Carns i Vins(30/1/2023)                                                           
25,00.-€                                  
- Inscripció Maridatge vins i formatges guanyadors 
de la  Fira de Sant Ermengol (31/1/2023):                                                                       
25,00.-€                                                          
- Inscripció Maridatge  Tast de la  Molinenca de tast(1/2/2023)                                   
25,00.-€                                  
- Inscripció Maridatge sopar dels dotze  vins(2/2/2023):                                              
48,00.-€
- Inscripció Maridatge maridatge de caviar, aigua  i grans espumosos (3/2/2023)      
30,00.-€       
-    Inscripció   Concurs de Tast per parelles  (4/2/2023)                                                  
10,00.-€                                                                                                                          

   (per parella)
-     Inscripció Tast varietat de DOs del Vi català    (4/2/2023):                                        
10,00.-€                                                         
-     Inscripció Tast de vins Socis del celler (5/2/2023):                                       
10,00.-€                                                                                                                   
-     Inscripció Tast d’iniciació amb vins de la Fira de Vins  (5/2/2023) :                
10,00.-€    
    
SEGON: EXPOSAR al públic a l’e-Tauler electrònic 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.

La Junta de Govern Local aprova Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els 
termes en que ha estat formulada.
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L’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.31 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

17/01/2023  10:30:29

Xavi Paz Penche

La Secretària

17/01/2023   11:14:26

Sandra Castelltort Claramunt


		2023-01-17T11:14:26+0100
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


		2023-01-17T10:30:29+0100
	Firma Resp_Politic
	CRIPTOLIB




