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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.
1. - Modificació del preu públic 2- Per serveis i activitats esportives, i per utilització de les
instal·lacions del Complex Esportiu Municipal, per tal d'incloure el preu "Conjunt
individual per a entitats esportives del Masnou (sense ànim de lucre)".
El 27 de gener de 2017, el tècnic d’Esports va emetre un informe en el qual posa de manifest
que és competència de l’Ajuntament del Masnou actuar en el camp de donar suport per a la
promoció de l’esport, oferint i projectant l’esport a tots nivells competitius dins de les diferents
federacions esportives, donant la importància que es mereixen a tots els esportistes masnovins
que entrenen cada dia per millorar cadascuna de les seves disciplines esportives.
Amb la voluntat d’oferir a les entitats esportives sense ànim de lucre, que es troben dins del
registre d’entitats del Masnou i que tenen per objecte la condició física dins de la seva pràctica
esportiva, proposa la inclusió dels preus de la modalitat de “Conjunt individual” anual o trimestral,
perquè amb aquests abonaments els esportistes puguin complimentar la seva condició física,
materialitzant els seus entrenaments a qualsevol hora del dia i amb més d’una sessió diària.
Afegeix que, tenint en compte que els programes d’entrenament, poden realitzar-se per cicles en
un mateix any, proposa que quedin exempts del pagament de l’entrada, ja que aquests cicles
poden estar compresos dins de dos o tres trimestres anuals, sense tenir la necessitat de fer
aquesta preparació especial durant tot l’any.
Per finalitzar, proposa la inclusió d’un nou punt dins de l’apartat de “Gestió i ingrés” per regular
les condicions per a l’aplicació d’aquests preus, mitjançant un conveni entre l’entitat esportiva i
l’Ajuntament del Masnou, en el qual es determinarà el mínim d’esportistes, la forma de
pagament, les obligacions, els espais que s’utilitzaran i la vigència.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les ordenances fiscals i els
acords de modificació d’aquestes ordenances.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015, i conforme
a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, va aprovar
la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la modificació dels preus
públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb motiu de la seva regulació.
Per tot el que s’ha exposat, i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 1087 amb data 16 de juny de
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els
acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del preu públic 2 –Per serveis i activitats esportives, i per
utilització de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal, per tal d'incloure el preu "Conjunt
individual per a entitats esportives del Masnou (sense ànim de lucre)", d’acord amb el detall
següent:
Afegir en l’apartat dels preus d’abonaments:
ABONAMENTS PER ENTITATS ESPORTIVES DEL MASNOU (sense ànim de lucre)
 Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou
(ANUAL)........................... ....................................................................
 Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou
(TRIMESTRAL)................... .................................................................
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GESTIÓ I INGRÉS
Afegir un nou punt 21, per tal de regular les condicions per a l’aplicació dels preus de la
modalitat de “Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou sense ànim de lucre”, que
quedarà redactat de la manera següent:
21.
El concepte “Conjunt individual per a entitats esportives del Masnou”, serà aplicable a
aquelles entitats esportives sense ànim de lucre, que es trobin dins del registre d’entitats de
l’Ajuntament del Masnou.
Les condicions per a l’aplicació d’aquests preus, aniran marcades sota el marc d’un conveni
entre l’entitat esportiva i l’Ajuntament del Masnou, on es determinarà, el nombre mínim
d’esportistes, la forma de pagament, les obligacions, els espais i la vigència.
L’entitat haurà d’acreditar en tot moment, la llicència esportiva de cada esportista, perquè
aquests puguin beneficiar-se d’aquest preu. Aquesta llicència haurà d’estar registrada amb
l’entitat signant del conveni.
Aquests estaran exempts del cobrament de l’entrada.
Segon. Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la
modificació o derogació.
Tercer. Exposar l’acord precedent al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació durant
trenta dies hàbils.
Quart. Publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El
recurs es resoldrà i es notificarà en el termini d’un mes, i en cas contrari s’entendrà
presumptament desestimat.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en els terminis que a aquest efecte assenyala l’article 46 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs si ho consideren oportú.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia Folch i
Sánchez, el Sr. Ricard Plana i Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner i el Sr. Jordi Matas
Claramunt, hi voten a favor.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi.
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