
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 4 D'ABRIL DE 2018 
 
 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 06/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 4 d'abril de 2018 
Inici:  20:03 hores 
Fi:     20:18 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 
 Raül García Ramírez CiU  
 Mª Helena Lagarda Planas CiU   
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU 
  
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Míriam Teruel Navarro   PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras  CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 
    

Ordre del dia: 
 
        
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de març 
de 2018.  

  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Aprovació, si escau, de la revisió del preu del contracte entre l'Ajuntament de 
Sant Celoni i Corporación CLD,Servicios Urbanos de tratamiento de residuos, 
SL, per a la prestació del servei de recollida i transport de les fraccions resta i 
orgànica dels residus municipals en contenidors al carrer i de la recollida 
selectiva porta a porta  i transport del paper, cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni. 
 

4. Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment del programa informàtic de gestió integral de la programació de 
l'emissora municipal de ràdio.  
 



 

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'editorial Efadós i l'Ajuntament 
de Sant Celoni per a l'edició del llibre L'Abans: Recull gràfic de Sant Celoni. 
Anys 1965-1990. 
 

6. Aprovació de preus públics per a les activitats del Centre Municipal 
d'Expressió (segon trimestre de 2018). 

   
    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. 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 de cinc llicències d’obres majors atorgades des 
de l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

06.03.2018 
OM-1/18 Delta Tècnic, SA C/ Rec del Molí, núm. 31 Enderroc i ampliació de 

nau industrial Molí de les 
Planes  

12.03.2018 
OM-32/17 Propietaris Càmping 

Aqua Alba) 
Ctra. de Gualba a la 

Batllòria, s/n  
Construcció de mur de 

contenció de terres. 

13.03.2018 
OM-8/18   Reforç de fonamentació 

d'edifici unifamiliar entre 
mitgeres 

13.03.2018 
OM-9/18   Construcció d'habitatge 

unifamiliar aïllat 

19.03.2018 
OM-7/18 Rodoreda-Bartres CB C/ Major, núm. 170-172 Habilitar local planta 

segona a habitatge 

 
3. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI I CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS, SL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE 
LES FRACCIONS RESTA I ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN CONTENIDORS 
AL CARRER I DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DEL 
PAPER, CARTRÓ I RESIDUS VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 

1. Aprovar la revisió del preu del contracte corresponent al resultat d’aplicar  el % 1,84030 a 
la facturació del període de l’01.02.2017 a 31.01.2018 en base als preus unitaris 
especificats al contracte vigent, el que suposa una diferència màxima anual de 7.897,23 
€ IVA no inclòs, respecte el valor inicial del contracte, 429.126,75 € IVA no inclòs,  donant 
un nou import anual de 437.023,98€, IVA no inclòs. 

2. Autoritzar i disposar la despesa per la diferencia màxima de 8.686,96 € IVA inclòs 
(Base imposable 7.897,23 € + 789,72 € 10% IVA) resultat d’aplicar el % de 1,84030 a 
l’import del contracte, donant un import anual màxim de 480.726,38 € anuals IVA inclòs 



 

(437.023,98 € base imposable + 43.702,39 IVA 10%), a la partida pressupostària 
05.1621A.22700, en el benentès de fiscalització favorable per la Intervenció; o en 
l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 

 
Classificació Definició 

Orgànica  05 Espai Públic 

Programa 1621A 
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS_Benestar comunitari_Recollida, 
gestió i tractament de residus_Recollida de residus 
 

Econòmica 22700 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS_Material, 
subministraments i altres_Treballs realitzats per altres empreses 
i professionals_Neteja i acondiciament 

 
3. Notificar aquests acords a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de 

Residuos, SL per al seu coneixement i efectes, amb indicació dels recursos a què tingui 
dret.   

 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA 
PROGRAMACIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO 
 
1. Adjudicar a la mercantil Itzurun Comunicaciones SL, amb NIF B-20.871.240, el contracte per 
a la prestació del servei de manteniment del programa informàtic de gestió integral de la 
programació de l’emissora municipal de ràdio Punt 7 Ràdio, per la quantitat de 1.599 €, IVA no 
inclòs, (preu del servei per l’any de durada del contracte), que amb IVA inclòs ascendeix a 
1.934,79 €. 
 
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini 
de 15 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 de la Plataforma de 
contractació pública de Catalunya. 
 
4. Disposar la despesa de 1.451,09 €, IVA inclòs, corresponent als mesos d’abril a desembre 
de 2018, a l’aplicació pressupostària 06.491B0.216 (Equips per a processos d’informació) del 
pressupost de la Corporació per a 2018, quedant supeditada la disposició de la resta de la 
despesa (483,70 €, IVA inclòs) a l’existència de crèdit en el pressupost de 2019. 
 
5. Notificar aquests acords al licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EDITORIAL EFADÓS I 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A L'EDICIÓ DEL LLIBRE L'ABANS: RECULL 
GRÀFIC DE SANT CELONI. ANYS 1965-1990 
 
1.  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Editorial Efadós i l’Ajuntament de Sant Celoni per 
a l’edició del llibre L’Abans: Recull gràfic de Sant Celoni. Anys 1965-1990, el qual literalment 
diu: 
  
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I 
L’EDITORIAL EFADÓS PER A L'EDICIÓ DEL LLIBRE L'Abans: Recull gràfic de Sant 
Celoni. Anys 1965-1990.  

 
A Sant Celoni, XX de febrer de 2018 

 



 

REUNITS: 
 

D'una banda, FRANCESC DEULOFEU FONTANILLAS, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, actua en nom i representació de la Corporació. D’ara en endavant, 
AJUNTAMENT. 

 
I de l'altra banda, com a administrador-gerent de l’EDITORIAL EFADÓS, SL, amb seu social al 
carrer d’Edison, 3, nau A, del polígon industrial Les Torrenteres, del Papiol (08754), amb NIF B-
61001293, segons consta en escriptura pública atorgada davant el notari de Molins de Rei, sota 
el seu número de protocol 2144 de data 22 de desembre de 1995. D’ara en endavant, 
EDITORIAL. 

 
Assistits pel secretari de l’AJUNTAMENT, qui dóna fe de l’acte d’acord amb el que preveu l’art. 
2h del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre.  

 
I que, d’acord amb el que s’exposa, ambdues parts han convingut aquest conveni, aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de data XXXX,  
 
EXPOSEN: 

 
I Que l’AJUNTAMENT té, entre els seus objectius, desenvolupar i fomentar les activitats 
culturals i de recerca. Per aquest motiu, està interessat en totes aquelles tasques que donin a 
conèixer el patrimoni cultural de Sant Celoni. 

 
II Que l'EDITORIAL es proposa produir i editar un llibre que contingui un recull historiogràfic –
amb unes 1.000 fotografies aproximadament– de la vila de Sant Celoni, tal com ja ha fet en 
altres municipis de Catalunya i de les Balears. L’EDITOR es farà càrrec del cost de l’autor, així 
com de l’edició, impressió, distribució i venda de l’obra. L’AJUNTAMENT hi participarà fent una 
proposta de l’equip d’autors. Aquest llibre es publicarà en format col·leccionable, estarà integrat 
per 50 fascicles i la seva venda tindrà una periodicitat setmanal.  

 
III Que com hi ha interessos coincidents i específicament en el projecte i/o activitat d'interès 
cultural i social detallat a l'antecedent segon, i per tal de concretar l'àmbit de col·laboració entre 
ambdues parts, s'estableix el present conveni que es regirà pel punt 4. 

 
IV L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, faculta les 
administracions públiques a establir pactes i convenis entre les administracions públiques i 
altres persones jurídiques privades.  

 
I que, d’acord amb el que s’exposa, ambdues parts han convingut aquest conveni per raó dels 
següents 

 
PACTES 

 
PRIMER: L'objecte d'aquest conveni és establir una col·laboració mútua en matèria de cultura 
entre l’AJUNTAMENT i l'EDITORIAL per la producció i l’edició del llibre titulat L'Abans: Recull 
gràfic de Sant Celoni. Anys 1965-1990. D’ara en endavant, OBRA. L’EDITOR es farà càrrec del 
cost de l’autor, així com de l’edició, impressió, distribució i venda de l’obra. L’AJUNTAMENT hi 
participarà fent una proposta de l’equip d’autors. Aquest llibre es publicarà en format 
col·leccionable, estarà integrat per 50 fascicles i la seva venda tindrà una periodicitat setmanal. 

 
SEGON: L’AJUNTAMENT posa a la disposició de l’EDITOR el fons fotogràfic dipositat a l’Arxiu 
d’Imatges de Sant Celoni perquè l’EDITOR pugui consultar, seleccionar, digitalitzar i publicar 
les fotografies i documents amb l’objectiu d’oferir la màxima representació fotogràfica en el 
volum objecte d’aquest conveni. L’AJUNTAMENT gestionarà i cedirà, gratuïtament, els drets 



 

d’ús i d’explotació de les reproduccions de documents exclusivament per a aquesta OBRA i 
que són propietat de l’Arxiu d’Imatges de Sant Celoni. Qualsevol altre ús que l’EDITOR vulgui 
fer de les imatges requerirà d’autorització explícita per part de l’AJUNTAMENT. 
 
TERCER: L'AJUNTAMENT es compromet a ajudar en la difusió dels actes i/o activitats, 
determinats per mutu acord, per donar a conèixer l'edició del llibre referida al pacte primer. 
Concretament, l'AJUNTAMENT farà les gestions adients perquè col·laborin en aquesta difusió 
els mitjans de comunicació locals i altres espais informatius, si així ho acorden els seus 
respectius òrgans competents i sempre que no suposi un cost econòmic per a l’AJUNTAMENT.  

 
QUART: L'EDITORIAL haurà de fer constar en lloc visible tant en la propaganda, la 
documentació pública impresa i en l'enquadernació del llibre el logotip de l'Ajuntament de Sant 
Celoni amb la llegenda següent: 

 
Hi col·labora: AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 
CINQUÈ: L'EDITORIAL es compromet a realitzar la producció i l’edició del llibre titulat L'Abans: 
Recull gràfic de Sant Celoni. Anys 1965-1990, abans de 24 mesos comptadors des de la 
signatura del present conveni. El primer fascicle del volum col·leccionable està previst de ser 
comercialitzat durant el mes d’abril de 2018. 

 
SISÈ: Un cop finalitzada la publicació, l'EDITORIAL es compromet a lliurar a l'AJUNTAMENT 5 
exemplars de l'OBRA, degudament enquadernats i oferir un descompte d’un 30 % sobre el PVP 
per l’adquisició de llibres si així ho desitja. Aquests exemplars seran per a ús institucional o 
amb destí a tercers, sense finalitats lucratives. 
 
VUITÈ: Un cop finalitzada la publicació, l'EDITORIAL es compromet a lliurar a l'AJUNTAMENT 
el Fons fotogràfic L’Abans–Sant Celoni. Anys 1965-1990 perquè el gestioni l’arxiu municipal. 
Aquest Fons fotogràfic consta d’una còpia digitalitzada de les fotografies que s’han recollit per 
realitzar el volum de Sant Celoni, els dipositaris de les quals hagin signat l’autorització del 
traspàs entre l’EDITORIAL i l’AJUNTAMENT. L’EDITORIAL digitalitzarà les fotografies a alta 
resolució. El traspàs del Fons fotogràfic no tindrà cost econòmic per l’AJUNTAMENT i l’entrega 
s’acompanyarà d’un contracte de cessió. 

 
NOVÈ: Per tenir cura del seguiment, interpretació i control del conveni i pel seu acompliment, 
es crea la Comissió de Seguiment integrada per una persona en representació de 
l’AJUNTAMENT, nomenada pel President-Alcalde de la corporació i una persona en 
representació de l’EDITORIAL.  
La Comissió, o qualsevol dels seus membres,  pot emetre informes de valoració de l’assoliment 
del conveni que s’adreçaran a l’AJUNTAMENT o a l’EDITORIAL.  

 
DESÈ: El present conveni tindrà vigència fins a 24 mesos comptadors des de la data de la seva 
signatura d’aquest conveni. 

 
ONZÈ: Son causes de resolució del present conveni: 

1. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
2. La denúncia per incompliment d’alguna de les parts de les obligacions essencials 

assenyalades en aquest conveni que afectin l’edició de l’obra. 
3. La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, 

sorgides de circumstàncies imprevistes. 
4. Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

DOTZÈ: Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació del present conveni, 
les parts se sotmetran al tribunal contenciós administratiu corresponent a Barcelona, amb 
renúncia expressa al propi fur, si és un altre. 



 

 
I en prova de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen aquest conveni que s'estén per 
duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data assenyalats.”. 
 
2.  Facultar al Sr.  Alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a l’Editorial Efadós SL per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
4. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 

 
6. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D'EXPRESSIÓ (SEGON TRIMESTRE DE 2018) 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats del Centre 
Municipal d’Expressió. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord amb 
la delegació efectuada per acord del ple de 8 de juliol de 2015. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les atribucions 
de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.  
 
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, i que s’apliquin a 
l’aplicació pressupostaria 34203 amb les tarifes relacionades a continuació: 

 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h                   __________________________________   86.92 € 
(d’abril a juny de 2018) 
 
Fotografia Digital 
Divendres, de 19 a 21.00 h              __________________________________ 104.94 € 
(d’abril a juny de 2018) 
 
2. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PUNTS D'URGÈNCIA 
  
7. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL: SOLSONA I 
SANTUARI DEL MIRACLE 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural:Solsona i 
Santuari del Miracle. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar l’art i la història al conjunt de la 
població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
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 el preu públic per a la Sortida Cultural: Solsona i Santuari del Miracle, que és de 
12 euros per persona, i que s’apliquin a la partida pressupostaria  34902. 

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

 
 



 

8.  APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL: RIPOLL, MONESTIR I 
MUSEU ETNOGRÀFIC 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural: Ripoll: 
Monestir i Museu etnogràfic 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar l’art i la història al conjunt de la 
població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
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 el preu públic per a la Sortida Cultural: Ripoll: Monestir i Museu etnogràfic, que 

és de 12 euros per persona, i que s’apliquin a la partida pressupostaria  34902. 
 

2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
9. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL: SANT CUGAT, 
MONESTIR I CELLER MODERNISTA 
 



 

S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural: Sant Cugat: 
Monestir i Celler Modernista. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar l’art i la història al conjunt de la 
població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
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 el preu públic per a la Sortida Cultural: Sant Cugat: Monestir i Celler Modernista, 
que és de 9.5 euros per persona, i que s’apliquin a la partida pressupostaria  34902. 
 

2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
10. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL: EXILI, CAMP DE 
RIBESALTES I PRADA DE CONFLENT 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural: Exili: Camp 
de Ribesaltes i Prada de Conflent. 
 



 

L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar l’art i la història al conjunt de la 
població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
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 el preu públic per a la Sortida Cultural: Exili: Camp de Ribesaltes i Prada de Conflent 
que és de 18,5 euros per persona, i que s’apliquin a la partida pressupostaria  34902. 
 
2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
11. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PEL COBRAMENT A CADA ALUMNE DEL GRUP 2-3, 
DE L'OBRA: LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA - COMPANYIA FESTUC 
TEATRE DE L'ESCOLA BRESSOL 
 
Que des de l’any 1997, l’Àrea de Cultura conjuntament amb l’Associació Cultural de Granollers, du 
a terme la programació de les arts escèniques per als centres escolars del municipi de Sant Celoni 
amb alumnat de 2 a 18 anys. 
 
Aquest programa té els següents objectius: 
 



 

1. Ampliar i diversificar l’oferta cultural que s’ofereix des dels centres educatius 
2. Sensibilitzar als infants i joves com a públic del futur 
3. Garantir una igualtat d’oportunitats respecte a l’accés dels alumnes de Sant Celoni a 

l’oferta artística (Tots els escolars veuran els mateixos espectacles). 
4. Abaratir costos (Els nois i noies s’eviten despeses de desplaçaments que poden 

revertir en veure més espectacles; per altra banda programar conjuntament surt més 
econòmic). 

5. Rendibilitzar espais i equipaments culturals del municipi (Teatre Municipal de l’Ateneu, 
Sala Petita del Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música). 

6. Treballar conjuntament (escoles i Ajuntament) en la millora de la qualitat educativa del 
municipi. 

 
L’Escola  Municipal El Blauet s’adhereix al programa per al curs 2017-2018. 
 
Estudi econòmic 
 
Títol de l’espectacle: La rateta que escombrava l’escaleta de la Companyia Festuc Teatre 
Data:8 de maig de 2018 
Quantitat d’alumnes: 75 alumnes de P2 

Costos previstos   Import   
Aplicació 
press 

  
   

  
1. Costos directes (1.1+1.2) 

  
528,42 €   

  
   

  
1.1 Despeses personal  

   
  

  
   

  
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a 

  
0,00 €   

  
   

  
1.2 Despeses en béns corrents i serveis  528,42 € 

 
  

1.2.1. Obra de teatre la rateta que 
escombrava l'escaleta 

   
  

  
 

528,42 € 
 

  
2. Costos indirectes * 

  
79,26 €   

(15% dels costos directes) 
 

79,26 € 
 

  
  

   
  

3. Total costos (1+2)     607,68 €   
 

Ingressos previstos   Import   Concepte pres 
          
5. Preu aportació alumnes escola Bressol 2-3 375,00 € 

 
  

5.1 Preu aportació alumne -75 
alumnes 5,00 € 

  
  

          
Nombre previst de  tiquets (mínim) 75 màxim 75 

 
  

  
  

   
  

6. Total ingressos     
                     
375,00 €   

     Diferència (6-3)       -232,68 € 



 

     Percentatge de cobertura del servei       61,71% 

     * Els costos indirectes corresponen a despeses d'estructura departamental i general. 
Aquestes despeses ja es troben consignades al pressupost de la corporació en les 
aplicacions corresponent.  

 
Així mateix, tot i que el preu que es proposa no cobreix les despeses, no hi ha un dèficit addicional 
en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es troben previstes 
en les aplicacions pressupostàries 07.326H0 22609- activitats culturals i esportives ACTIVITATS 
ESCOLES-DESPESA PRESSUPOST 2018 

Fonaments de dret 
Els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per 
la Llei 25/1998, de 13 de juliol. 
 
L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon al 
Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
L’Àrea de Cultura i Educació ha emès, en data 27 de febrer de 2018,  informe favorable dels preus 
públics pel cobrament a cada alumne del grup 2-3 de l’obra la rateta que escombrava l’escaleta de 
l’Escola Bressol. 

 
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 preu públic pel  cobrament a cada alumne del grup 2-3 de l’obra la 
rateta que escombrava l’escaleta de l’Escola Bressol: 

o Preu per cada alumne Escola Bressol El Blauet      
5 € 
 

2. Reconèixer els drets que es derivin i els ingressos 
corresponents al concepte  34902- INGRESSOS 
ACTIVITATS CULTURALS ESCOLA BRESSOL 

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

12. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PEL TRENET TURÍSTIC DE LA FIRA D'EN LONI DE 
SANT CELONI      

 
1. L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni organitza el dia 2 de juny la 

Fira d’en Loni dedicada al públic infantil i juvenil. Per a la dinamització d’aquesta fira es 
contractarà un trenet turístic. 



 

2. El preu que es proposa cobreix les despeses previstes. Així mateix, el cost d’aquesta 
activitat es troba previst a l’aplicació pressupostària 06.4314A.22699 Altres despeses 
diverses. 
 

3. La tècnica de l’àrea ha emès, en data 20 de març de 2018, informe favorable del preu 
públic per a la Fira d’en Loni de Sant Celoni. 

 
Fonaments de dret.  

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessis i en l’àmbit de les seves competències,  
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l’associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics.  
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 48.1 LRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics correspon al 
Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de Govern. 
 
Tenint en compte que la competència per a l'aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local  per acord del Ple municipal de data el 8 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per tal 
que se li doni el tràmit oportú. 
 
A proposta de l'alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovació del tiquet de venda de la Polsera pel trenet de la Fira d’en Loni a un preu de 2 
euros. 

 
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. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 



 

L’alcalde                                              Secretari municipal 
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Sergi Ribas Beltrán 
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