
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2017 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 11/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 13 de setembre de 2017 
Inici:  20:00 hores 
Fi:      20:20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Laura Costa Olivé CiU ( arriba al punt 6, essent les  
  20:13 h) 
 Maria Helena Lagarda Planas  CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:         Sonia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

    Eduard Vallhonesta Alarcón  PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro   PSC-CP  
    Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA  
 M. Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 

 
S'excusa:  Raül García Ramírez   CiU 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte de llicència d'obres majors. 
3. Adjudicació del contracte del servei d'operació i manteniment de 8 estacions de bombament i 
de 13 punts de sobreeiximent d'aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de 
sanejament 
4. Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei d' assistència i defensa jurídica i 
judicial de l' Ajuntament de Sant Celoni. 
5. Incoació d' expedient per a modificar el contracte per a la prestació del servei de neteja i gestió 
dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria adjudicat a Lacera, servicios y 
mantenimiento, s.a. 
6. Adjudicació, si escau, del contracte del servei revisió i manteniment del sistema de reg 
automàtic de la gespa artificial del camp municipal d' esports de Sant Celoni. 
7. Aprovació del protocol addicional per a l'any 2017 del conveni amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques 
de turisme al Vallès Oriental 2015-2017 
8. Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a la gestió dels serveis pel foment i 
l'ordenació de l'ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i del Parc Natural del Montseny 



9. Denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a l'execució 
de les obres d'aplicació del pla director d'enllumenat públic de Sant Celoni, primera fase. 
10. Denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a 
l'execució de les obres d'aplicació del pla director d'enllumenat públic de Sant Celoni, segona 
fase. 
           
  
   Desenvolupament de la sessió: 

 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna observació 
a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual s’ha distribuït per correu electrònic. Al no 
formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d’obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 
Data Exp. Nom Adreça Concepte 
03/08/20
17 

OM-12/17 i 
OE-1/17 

Jordi Salicrú Puig Plaça de la Vila, 27-28 Reforma de façana 
entre mitgeres 

 
 
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'OPERACIÓ I MANTENIMENT DE 8 
ESTACIONS DE BOMBAMENT I DE 13 PUNTS DE SOBREEIXIMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS I/O PLUVIALS DE LA XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Adjudicar a la mercantil Drenatges Urbans del Besòs SL, amb NIF B-61.835.575, el contracte 
per a la prestació del servei d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i de 13 
punts de sobreeiximent d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de sanejament, per 
la quantitat de 14.983,15 €, IVA exclòs (preu per l’any de durada del contracte), que amb IVA 
inclòs ascendeix a 18.129,61 €. 
 
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini 
de 5 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal.  
 
4. Disposar la despesa de 4.532,40 €, IVA inclòs, corresponent als mesos d’octubre a 
desembre de 2017 a l’aplicació pressupostària 05.160B0.22799 (Altres treballs realitzats per 
altres empreses i professionals) del pressupost de la Corporació per a 2017, quedant 
supeditada la disposició de la resta de la despesa (13.597,21 €, IVA inclòs) a l’existència de 
crèdit en el pressupost de 2018. 
 
5. Notificar aquests acords al licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar. 
 



4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA 
I DEFENSA JURÍDICA I JUDICIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI  
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Excloure de la licitació del contracte del servei d'assistència i defensa jurídica i judicial de 
l'Ajuntament de Sant Celoni la plica presentada per Marta Beatriz Loza Arcusa (Bufete Pérez-
Calonge) atès que –segons afirma la interessada- el licitador és persona física i això transforma 
al contingut del sobre 1 (amb declaracions responsables de 3 advocats integrants d’un bufet 
que no té personalitat jurídica, els quals no manifesten cap intenció de constituir-se en Unió 
Temporal d’Empreses). 
 
2. Excloure també de la licitació del contracte la plica presentada per Roqueta - Torras 
Advocats atès que el preu que ofereix el licitador per la part del contracte del servei 
d’assessorament jurídic és de 43.400 €, IVA exclòs. Aquest import, si es recondueix en 
mensualitats, és superior al tipus de licitació que preveu el Plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) per aquest concepte (1.200 €/mensuals), corresponent la seva inadmissió 
d’acord amb l’article 84 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
públiques (RGLCAP).  
 
3. Excloure igualment de la licitació la plica presentada per Eduard Turon Miranda atès que la 
seva oferta només conté els percentatges de baixa sobre els preus unitaris de licitació en els 
procediments i/o serveis agrupats sota els epígrafs a), b), c) i d), i no conté el preu de la part 
del contracte que correspon al servei d’assessorament jurídic. En variar substancialment 
respecte el model previst en el PCAP correspon la seva inadmissió d’acord amb l’article 84 del 
RGLCAP.  
 
4. Excloure, així mateix, la plica presentada per Iuris Forma SLP atès que l’oferta no indica els 
percentatges de baixa sobre els preus unitaris de licitació en els procediments i/o serveis 
agrupats sota els epígrafs a), b), c) i d), sinó que fa una relació dels preus unitaris que ofereix 
per a cada procediment i/o servei. Malgrat que s’ha intentat agrupar els preus unitaris i 
extreure’n el pertinent percentatge de baixa, s’ha donat la situació que dins de conceptes que 
formen part d’un mateix grup els percentatges són diferents, de manera que l’aplicació d’un 
percentatge mig aniria en contra de la voluntat manifestada pel licitador en la seva oferta i 
suposaria una alteració d’aquesta. En conseqüència, pertoca la inadmissió de l’oferta en variar 
substancialment respecte el model previst en el PCAP, d’acord amb l’article 84 del RGLCAP.  
 
5. Adjudicar a De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP el contracte per a la prestació del referit 
servei, pels preus que s’indiquen a continuació i amb les millores que figuren a la seva oferta 
presentada a la licitació: 
 

- Preu del servei d’assessorament jurídic: 876 € mensuals, IVA exclòs 
- Reducció d’un 27% en els preus unitaris referits a la defensa jurídica i judicial, que s’indiquen a 

l’annex del Plec de clàusules administratives particulars 
 
6. Disposar la despesa de 9.127,43 €, IVA inclòs, corresponent als mesos de setembre a 
desembre de 2017, a l’aplicació pressupostària 01.920A0.22604 (Jurídics, contenciosos) del 
pressupost de la Corporació per a 2017, quedant supeditada la disposició de la resta de la 
despesa (27.382,30 €, IVA inclòs, per a l’any 2018 i 18.254,87 €, IVA inclòs, per a l’any 2019) a 
l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents. 
 
7. Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatari per a que, en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de rebre la notificació, concorri a formalitzar el contracte davant d’aquesta 
Administració. 
 



8. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal i a la 
Plataforma de contractació pública de Catalunya. 
 
9. Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb indicació dels recursos que contra 
aquesta poden interposar-se. 
 
5. INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A MODIFICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE NETEJA  I GESTIÓ DELS RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE 
SANT CELONI I LA BATLLÒRIA ADJUDICAT A LACERA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, 
SA 
 
A proposta de l’Alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Incoar expedient per a modificar el contracte per a la prestació del servei de neteja i gestió 
dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria declarat adjudicat a Lacera, 
Servicios y Mantenimiento SA. adjudicat a Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA per resolució 
d’alcaldia de data 13 de març de 2017 i formalitzat el contracte en data 21 de març de 2017, a 
l’objecte d’incloure el nou edifici de l’Escola Soler de Vilardell dins el contracte esmentat 
d’acord amb l’informe del Tècnic d’Espai Públic d’aquest Ajuntament, de data 8 d’agost de 2017 
i que conta transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
2. Que per part de la Secretaria s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, i per part de la Intervenció sobre les previsions pressupostàries. 
 
3. Obviar el tràmit d’audiència al contractista en base a que la proposta de modificació s’ajusta 
als preus proposats per l’adjudicatari. 
 
4. Notificar el present acord als Serveis Tècnic Municipals, als Departaments de Secretaria i 
Intervenció d’aquest Ajuntament així com al contractista  per al seu coneixement i als efectes 
que corresponguin. 
 
6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DEL 
SISTEMA DE REG AUTOMÀTIC DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL 
D'ESPORTS DE SANT CELONI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Adjudicar a la mercantil Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL, amb NIF B-
60.469.467, el contracte per a la prestació del servei de revisió i manteniment del sistema de 
reg automàtic de la gespa artificial del camp municipal d’esports de Sant Celoni, per la quantitat 
de 2.800 €, IVA exclòs (preu pels 4 anys de durada del contracte), que amb IVA inclòs 
ascendeix a 3.388 €. 
 
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini 
de 5 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal i a la 
Plataforma de contractació pública de  Catalunya. 
 
4. Disposar la despesa de 423,50 €, IVA inclòs, corresponent als mesos de setembre a 
desembre de 2017 a l’aplicació pressupostària 07.342D0.212 (Camp municipal d’esports) del 
pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2017, quedant supeditada la disposició de la 
resta de la despesa (847 € per a l’any 2018, 847 € per a 2019, 847 € per a 2020 i 423,50 € per 
a 2021, quantitats amb IVA inclòs) a l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents. 



 
5. Notificar aquests acords al licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar. 
 
7. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2017 DEL CONVENI AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A L'ELABORACIÓ, LA 
CONCERTACIÓ, L'EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE 
TURISME AL VALLÈS ORIENTAL 2015-2017 
 
A proposta de la regidora de Promoció econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el protocol addicional per a l’any 2017 del conveni amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a la concertació de polítiques de turisme. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa per valor de 1.575 euros en l’aplicació 06.943A0.465 
Transferències corrents a comarques, al Consell Comarcal del Vallès Oriental amb NIF P-
5800010-J, en el ben entès de fiscalització favorable per la Intervenció, o en l’aplicació que 
aquesta proposi en el seu lloc. 
 
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes de signatura i 
execució del protocol del conveni. 
 
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS PEL FOMENT I L'ORDENACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR I DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
A proposta de la regidora de Promoció econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a la gestió dels serveis pel foment 

i l’ordenació de l’ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i del Parc Natural del 
Montseny. 

 
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes de signatura i execució del  

conveni. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 

execució d’aquest acord. 
 
9. DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CELONI, PRIMERA FASE 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Denegar el retorn de l’aval bancari d’import 4.907,62 € dipositat per Etra Bona SA, amb NIF 
A-08.522.955, en concepte de garantia definitiva pel contracte d’obres d’aplicació del Pla 
director d’enllumenat públic del municipi de Sant Celoni, primera fase, atès que no ha finalitzat 
encara el termini de dos anys de garantia de les obres que s’estableix a la clàusula 24 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte.  
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 



 
10. DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CELONI, SEGONA FASE 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Denegar el retorn de l’aval bancari d’import 2.589,50 €, dipositat per Electricitat Boquet SL, 
amb NIF B-62.145.503, en concepte de garantia definitiva pel contracte d’obres d’aplicació del 
Pla director d’enllumenat públic del municipi de Sant Celoni, segona fase, atès que no ha 
finalitzat encara el termini de dos anys de garantia de les obres que s’estableix a la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte.  
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
Tot seguit, a proposta del senyor alcalde i declarat d'urgència amb el vot favorable de 
tots els membres de la Junta de Govern Local i, per tant, amb la majoria prevista a l'art. 
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix 
a discutir els següents assumptes no inclosos en l'ordre del dia: 
 
11.  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE BANC D'INSTRUMENTS DEL CME 
 
A proposta del regidor de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic per al lloguer de l’instrument de 92€ i de 100 € de fiança, per a la 

concessió de llicència d’ús en règim privatiu d’instruments que composen el Banc 
d’instruments del Centre Municipal d’Expressió. 

2. Reconèixer els drets que es derivin d’aquest ingressos a les aplicacions 34205 per al 
lloguer de l’instrument i, 20092 per a la fiança.  

3. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament con en dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 

4. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 

12. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE 
MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovar els preus públics per a les activitats del Centre Municipal d’Expressió, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 

 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h              __________________________________  86.92 € 
(d’octubre a desembre 2017) 
 
Scrapbook setembre  
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h       _________________________________  20.00 € 
(27 de setembre - sessió única) 
 
Scrapbook octubre  
Divendres, de 17.30 a 19.30 h       _________________________________  20.00 € 
(27 d’octubre - sessió única) 
 



Scrapbook novembre 
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h        _________________________________  20.00 € 
(29 de novembre - sessió única) 
 
Scrapbook desembre 
Divendres, de 17.30 a 19.30 h       _________________________________  20.00 € 
(22 de desembre - sessió única) 
 

2. Reconèixer els drets que es derivin d’aquest ingressos a l’aplicació 34203.  
3. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament con en dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 

execució d’aquest acord.  
4. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 

 
13. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A L'ARROSSADA DE LA FESTA MAJOR DE 
SETEMBRE DE SANT CELONI 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovació del tiquet de venda           6 € 

 
2.reconèixer els drets que es derivin i els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
14. APROVACIÓ DLES PREUS PÚBLICS DEL CORREXARRUPS DE LA FESTA MAJOR 
D'ESTIU DE SANT CELONI 

 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovació del tiquet de venda           3 € 

 
2.reconèixer els drets que es derivin els ingressos corresponents al concepte 34901. 

 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
15. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER AL CORREXUTXES DE LA FESTA MAJOR DE 
SETEMBRE DE SANT CELONI 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovació del tiquet de venda           2 € 

 
2.Reconèixer els drets que es derivin els ingressos corresponents al concepte 34901. 

 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  

 
16. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICSDEL MERXANDATGE DE LA FESTA MAJOR DE 
SETEMBRE DE SANT CELONI 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 



1.tiquets 
 
 Mocador    3 € 
 Barret     3 € 
 Davantal    2 € 
 Bossa/motxilla    3 € 
 Tasseta/correxarrups   2€ 
 
2.reconèixer els drets que es derivin i els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  

 
17. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER AL SOPAR POPULAR DE LA FESTA MAJOR 
DE SETEMBRE DE SANT CELONI 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1.Aprovació del tiquet de venda           6 € 
 

2.reconèixer els drets que es derivin i els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 

18. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2017 (2N 
SEMESTRE) 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació i, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar els preus públics per a la programació estable A L’ATENEU 2017 – 2n semestre 
següents: 
 

Espectacle   Data A B C D 

RUDO  GPS Dissabte, 23 de setembre 8 €     4 € 

El bosc com balla Familiar Diumenge, 1 d'octubre 5 € 3 € gratuït   

Terra Baixa Estable Diumenge, 22 d'octubre  15 €     12 €  

Mazoni Estable Dissabte, 28 d'octubre 12 €     10 € 

La súperbleda Familiar Diumenge, 5 de novembre 5 € 3 € gratuït   

Exercicis d'amor GPS Dissabte, 12 de novembre 8 €     4 € 

Les dones sàvies Estable Dissabte, 18 de novembre 12 €     10 € 

L'amor fora de mapa Estable Dissabte, 2 de desembre 12 €     10 € 

El petit més gran Familiar Diumenge, 3 de desembre 5 € 3 € gratuït   
     
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 
• “A” és preu públic entrada general 
• “B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 



• “D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per 
entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb Carnet Jove i 
promoció GPS (en el cas de l’espectacle “Exercicis d’amor”, per haver assistit dissabte, 7 
d’octubre, a “Com a pedres”, GPS a l’Auditori de  Cardedeu) 

 
2. Reconèixer els drets que es derivin els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari  
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Sergi Ribas Beltrán 
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