
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)   
 

Decret d’Alcaldia
Expedient núm.: 243/2018
Assumpte: Organització de “La Banyerenca run”, cursa a peu i caminada popular.

Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les 
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Des de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar l’esport al 
municipi i es volen fomentar altres pràctiques esportives. A Banyeres del Penedès ens trobem 
amb un important número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels nostres 
camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest esport, volem 
organitzar la 2ª edició de La Banyerenca run.

L’any 2017 va ser el punt de partida de la nostra iniciativa i va veure la llum la cursa a peu per  
camins La Banyerenca run. Després de la bona acollida que va tenir aquesta proposta, amb 103 
participants,  i  l’èxit  en  la  seva  organització,  enguany  apostem  fermament  en  continuar 
organitzant la cursa, amb la seva segona edició, i a més, la complementem amb una caminada 
popular no competitiva. 

"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa i, ara també a la caminada popular, tindran  
lloc el diumenge 20 de maig de 2018, els circuits seran circulars, d'uns 13km aproximadament 
per a la cursa i d’uns 8km per a la caminada. Cada activitat acollirà una participació màxima de  
200 corredors i 200 caminadors, comptaran amb un reglament que serà acceptat implícitament 
un cop es realitzi la inscripció a cada modalitat esportiva.

Atès  la  memòria  del  Regidor  d’Esports  que consta  a  l’expedient,  en  la  qual  considera  que 
l’organització de La Banyerenca run, cursa i caminada popular, són activitats esportives d’interès 
general, utilitat pública, fomenten la cohesió social, així com la participació ciutadana, ofereixen 
valors saludables i omplen de contingut el concepte de promoció de l’esport.

Atès l’informe tècnic dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a 
l’expedient, en el qual es valora favorablement l’activitat.

Atès que el pressupost estimat de despeses és el que a continuació es detalla:

Concepte Empresa Import IVA inclòs
Logística  (servei  de 
cronometratge)

Chip Running S.L. 857,90 €

Samarretes Discrepo S.L. 3.049,20 €

Assegurança d’accidents Ferrer&Ojeda 760,00 €

Trofeus Picnic Esports 250,00 €

Material d’avituallament Varis 1.300,00 €

Flyers Onlineprinters 60,00 €
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Material logística/senyalització Varis 100,00 €

Bosses A determinar 400,00 €

6.777,10 €

Cal indicar possibles ingressos, avui no concretats, provinents de donació d’empreses privades i  
subvenció de la Diputació de Tarragona.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del  
Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número 
66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades per acord plenari 
de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de 
l’acord plenari data 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

RESOLC,

PRIMER.- Aprovar organitzar “La Banyerenca run”, cursa a peu i caminada popular, el diumenge 
20 de maig de 2018 al matí.  

SEGON.-  Indicar  l’existència  i  l’aprovació  de  diferents  contractes  menors  per  realitzar 
l’esmentada activitat esportiva consistent en :

Concepte Empresa Import IVA inclòs
Logística  (servei  de 
cronometratge)

Chip Running S.L. 857,90 €

Samarretes Discrepo S.L. 3.049,20 €

Assegurança d’accidents Ferrer&Ojeda 760,00 €

Trofeus Picnic Esports 250,00 €

Material d’avituallament Varis 1.300,00 €

Flyers Onlineprinters 60,00 €

Material logística/senyalització Varis 100,00 €

Bosses A determinar 400,00 €

6.777,10 €

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses anteriorment relacionades, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 3410 22609 del vigent pressupost, fent ús de la borsa de vinculació 
jurídica en cas necessari, i ordenar el seu pagament quan procedeixi.
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QUART.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.

CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Ho mana i  signa el  Sr.  Amadeu Benach i  Miquel,  a  Banyeres  del  Penedès,  davant  meu el  
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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