
 
 
 
 
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 3 D'OCTUBRE DE 2019 

 
 
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.: JGL2019/14 
Caràcter: ordinària 
Data:  3 d'octubre de 2019 
Inici: 09:35 
Fi: 09:41 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Raül García Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
  Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretària accidental:  Anna Puig Soler 
 
Ordre del dia: 
   

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de data 01.08.2019 i de data 05.09.2019.     
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

 
2. Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 15, de l'illa 2, 

del cementiri municipal de la Batllòria, amb motiu de la renúncia de l'hereva de la 
titular.   
 

3. Imposició, si escau, de diverses penalitats a quatre licitadors en els diversos lots 
d'un contracte d'obres per no haver donat compliment adequat al requeriment de 
documentació que estableix l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.    
 

4.  Concessió de llicència d'obres relatiu a la sol·licitud d'obres de rehabilitació i 
reforma d'un edifici plurifamiliar al carrer Comerç, núm. 12 de Sant Celoni. 
Expedient OM-8/19 (2019/1273). 
 

5. Concessió de llicència d'obres relatiu a la sol·licitud de canvi d'us i obres de 
reforma per habilitar local en habitatge al carrer Abat Oliva, núm. 2 3r, de Sant 
Celoni. Expedient OM-25/19 (2019/4390). 
 



 
 
 

6. Concessió de llicència d'obres relatiu a la sol·licitud de llicència d'obres per a la 
reforma i rehabilitació d'un habitatge entre mitgeres al carrer de Sant Martí, núm. 
21 de Sant Celoni. Expedient OM-21/19 (2019/3828). 

 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública). 
 

7. Aprovació dels preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal 
d'Expressió (Curs 2019-2020). 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 01.08.2019 I DE DATA 05.09.2019. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de les sessions del dia 01.08.2019 i del dia 05.09.2019. 
Al no formular-se cap reparament s’acorda per unanimitat l’aprovació de les referides actes. 
 
2.  DECLARACIÓ DE L'EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 15 DE 
L'ILLA 2, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LA BATLLÒRIA, AMB MOTIU DE LA 
RENÚNCIA DE L'HEREVA DE LA TITULAR. 
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 22 de l’illa 4 del cementiri municipal de 
Sant Celoni, atesa la renúncia del sr titular de la concessió. 
 
2. Aprovar la valoració del referit nínxol, segons allò acordat per la Junta de Govern Local de 
01.12.2004, d’acord amb el següent detall: 
 

Taxa de concessió nínxol durant 50 anys:  930 € 
Data adquisició nínxol:     1941 
Anys transcorreguts:     78 
Depreciació:      100% 
Valor residual:      18,60 € 
Quantitat a abonar:     18,60 € 

 
3. Aprovar la devolució dels ingressos indeguts pels anys no subjectes als drets funeraris per 
import de 18,60 € (divuit euros amb seixanta cèntims) amb càrrec al concepte pressupostari 
32901 Cementiris. Ordenar i efectuar el pagament d’aquest import al Sr, amb el benentès que 
fer efectiu el pagament,la persona interessada haurà d’entregar la Tresoreria local el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el pagament: http://www.santceloni.cat/dadescreditor. 
 
4. Notificar aquest acord a la persona interessada i a Monserdà SA, per al seu coneixement als 
efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
3. IMPOSICIÓ DE DIVERSES PENALITATS A QUATRE LICITADORS EN ELS DIVERSOS 
LOTS D'UN CONTRACTE D'OBRES PER NO HAVER DONAT COMPLIMENT ADEQUAT AL 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 150 DE LA LLEI 
9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
1. Imposar a les mercantils que s’indiquen a continuació les diverses penalitats que es detallen, 
equivalents al 3% del pressupost base de licitació, IVA no inclòs, dels diversos lots del 
contracte de les obres de millora de l’itinerari de la “Ruta de la Tordera” al seu pas pel municipi 
de Sant Celoni, per entendre que han retirat les seves ofertes a la licitació, atès que no han 
donat compliment adequat al requeriment de documentació que estableix la clàusula 20 del 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 
 
 
PCAP regulador del contracte, tot d’acord amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic: 
 

• Penalització de 163,65 € (equivalent al 3% del pressupost base de licitació del lot 1, 
IVA no inclòs) a cadascun dels següents licitadors:  
 
- Artea Mediambient SL amb CIF B65661183 
- Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU amb CIF A58425760 
- Mirfer SA amb CIF A17154550 
- Obras y Pavimentos Brossa SA amb CIF A59740217 
 

• Penalització de 956,75 € (equivalent al 3% del pressupost base de licitació del lot 3, 
IVA no inclòs) a Artea Mediambient SL amb CIF B65661183 
  

• Penalització de 126,60 € (equivalent al 3% del pressupost base de licitació del lot 4, 
IVA no inclòs) a cadascun dels següents licitadors: 
 
- Obras y Pavimentos Brossa SA amb CIF A59740217 
- Artea Mediambient SL amb CIF B65661183 
- Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU amb CIF A58425760 
- Mirfer SA amb CIF A17154550 

 
2. Notificar el present acord a Artea Mediambient SL, Rogasa, Construcciones y Contratas, 
SAU, Mirfer SA i Obras y Pavimentos Brossa SA, amb indicació dels recursos que poden 
interposar. 
 
4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES DE 
REHABILITACIÓ I REFORMA D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER COMERÇ, NÚM. 
12 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-8/19 (2019/1273). 
 
1r.- Aixecar l’ordre de suspensió, dictada en data 12 de març de 2019, de la resolució de 
l’expedient OM-8/19 a nom de Progercodina, SL, tenint en consideració que s’ha donat 
compliment efectiu a allò requerit, de conformitat amb la documentació aportada i els informes 
tècnics favorables emesos al respecte. 
 
2n.- Concedir a Progercodina, SL llicència municipal d’obres de rehabilitació i reforma d’un 
edifici plurifamiliar al carrer Comerç, núm. 12, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 
del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 



 
 
 

2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
  
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES RELATIU A LA SOL·LICITUD DE CANVI D'ÚS I 
OBRES DE REFORMA PER HABILITAR LOCAL EN HABITATGE AL CARRER ABAT 
OLIVA, NÚM. 2 3R, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-25/19 (2019/4390). 
 
1r.- Aixecar l’ordre de suspensió, dictada en data 3 de juliol de 2019, de la resolució de 
l’expedient OM-25/19 tenint en consideració que s’ha donat compliment efectiu a allò requerit, 
de conformitat amb la documentació aportada i els informes tècnics favorables emesos al 
respecte. 
 
2n.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer Abat Oliba, núm. 
2 3r, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de 
l’expedient OM-25/19. 
 
3r.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a 
habitatge, al carrer Abat Oliba, núm. 2 3r, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 



 
 
 

del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 
 

4t.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
5è.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
6è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D'OBRES PER A LA REFORMA I REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE ENTRE MITGERES 
AL CARRER DE SANT MARTÍ, NÚM. 21, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-21/19 
(2019/3828). 
 
1r.- Aixecar l’ordre de suspensió, dictada en data 19 de juny de 2019, de la resolució de 
l’expedient OM-21/19, tenint en consideració que s’ha donat compliment efectiu a allò requerit, 
de conformitat amb la documentació aportada i els informes tècnics favorables emesos al 
respecte. 
 
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma i rehabilitació d'un habitatge entre mitgeres 
al carrer de Sant Martí, núm. 21, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, sota les condicions següents: 
 
 



 
 
 
 
 

- Condicions administratives: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 
del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 
 

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
7. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS DEL 
CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ (CURS 2019-2020). 
 
1. Des de l’Àrea de Cultura i Educació, a través del Centre Municipal d’Expressió es promouen 
activitats trimestrals amb els objectius següents: 
 

⇒   Apropar activitats d’expressió a usuaris que no són habituals del CME 



 
 
 

⇒   Ampliar l’oferta d’activitats del CME en d’altres vessants artístiques, com són el dibuix i la 
pintura i la fotografia 

⇒   Potenciar la creació i la promoció cultural de la ciutadania  
 
En aquest sentit, a partir del mes de setembre es preveuen programar diferents tallers trimestrals 
al Centre Municipal d’Expressió  i caldrà  realitzar les inscripcions.   
 
Es detalla tot seguit les característiques de cadascuna i l’estudi econòmic. 
 

Denominació de l’activitat   
Dibuix i pintura   

Característiques   
Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi a través de diferents tècniques pictòriques. 
1.INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els elements del llenguatge visual: el punt, la línia, el 
pla, el color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua; el cos humà; 
diferents procediments pictòrics. 
2.PINTURA ACRÍLICA I OLI : Diferents procediments; diferents suports. 
3.PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha assolit els coneixements bàsics i ha 
començat a trobar el seu traç, referents pictòrics i els procediments amb els que se sent 
més còmode, cal que comenci a experimentar pel seu compte de manera que puguem 
solucionar les dificultats amb les que s’anirà trobant i reforçar les mancances . 

A càrrec de: Jorca 
Dades de realització i horari 
Número de sessions:  11 sessions (22 hores) 
Durada de cada sessió: 2 hores 
Horari: Dilluns de 19.00 a 21.00 
Dates de realització: Trimestralment, durant el curs escolar 2019-2020 
Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  86,92€ 
Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 1 participants al curs. 

ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT   

Costos previstos Import 
1. Costos directes (1.1+1.2)   

1.1 Despeses personal    
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a   
1.2 Despeses en béns corrents i serveis    
1.2.1. Monitoratge  82,00 € 

2. Costos indirectes *   
(6% dels costos directes) 4,92 € 

3. Total costos (1+2) 86,92 € 
Ingressos previstos Import 
5. Preu per participant   

5.1 Preu per participant 86,92 € 
Nombre previst de participants (mínim) 1 

6. Total ingressos 86,92 € 



 
 
 
Diferència (6-3) 0,00 € 
Percentatge de cobertura del servei 100,00% 
 

Denominació de l’activitat   
Iniciació a la fotografia digital   

Característiques   
Curs bàsic d’iniciació a la fotografia digital. Un curs teòric i pràctic on aprendre a fer 
servir la teva càmera i treure-li el màxim profit. Els continguts que es treballen son com 
funciona una càmera digital i com fer fotografia, composició d’ imatges i iniciació en el 
revelat i retoc digital a través de recursos online.  
Els objectius son proveir dels coneixements necessaris, per fer front a les 
circumstàncies particulars de cada fotografia i obtenir com a resultat la imatge 
desitjada.  

A càrrec de: A.R 
Dades de realització i horari 
Número de sessions:  8 sessions (18 hores) 
Durada de cada sessió: 2 hores i una sortida de 4 hores 
Horari: Divendres 19.00 a 21.00 
Dates de realització: Trimestralment, durant el curs escolar 2019-2020 
Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  101,76€ 
Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 10 participants al curs. 

ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT   

Costos previstos Import 
1. Costos directes (1.1+1.2)   

1.1 Despeses personal    
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a   
1.2 Despeses en béns corrents i serveis    
1.2.1. Monitoratge  960,00 € 

2. Costos indirectes *   

(6% dels costos directes) 57,60 € 

3. Total costos (1+2) 
1.017,60 

€ 
Ingressos previstos Import 
5. Preu per participant   

5.1 Preu per participant 101,76 € 
Nombre previst de participants (mínim) 10 

6. Total ingressos 
1.017,60 

€ 
Diferència (6-3) 0,00 € 
Percentatge de cobertura del servei 100,00% 
 

Denominació de l’activitat   
Monogràfic de fotografia   



 
 
 
Característiques   
Monogràfic de fotografia per treure-li el màxim profit al nostre smartphone. Per poder 
realitzar millors fotografies amb la càmera del nostre mòbil, necessitem conèixer part de 
la técnica fotogràfica, les APPS per millorar-la, les regles visuals i creatives, les 
possibilitats d’edició i la difusió a través de les xarxes socials.  
La proposta va dirigida a totes aquelles persones que vulguin aprendre a fer millor 
fotografies amb el mòbil i/ a fer més atractiu el seu perfil a les xarxes socials. També 
està indicat per persones que volen donar a conèixer un producte a partir de les xarxes 
socials.  
A càrrec de: A.R. 
Dades de realització i horari 
Número de sessions:  2 sessions (8 hores) 
Durada de cada sessió: 4 hores 
Horari: Divendres 17.00 a 21.00 
Dates de realització: Trimestralment, durant el curs escolar 2019-2020 
Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  53,00€ 
Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 10 participants al curs. 

ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT   

Costos previstos Import 
1. Costos directes (1.1+1.2)   

1.1 Despeses personal    
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a   
1.2 Despeses en béns corrents i serveis    
1.2.1. Monitoratge  500,00 € 

2. Costos indirectes *   

(6% dels costos directes) 30,00 € 
3. Total costos (1+2) 530,00 € 
Ingressos previstos Import 
5. Preu per participant   

5.1 Preu per participant 53,00 € 

Nombre previst de participants (mínim) 10 
6. Total ingressos 530,00 € 
Diferència (6-3) 0,00 € 
Percentatge de cobertura del servei 100,00% 
 
2. Consta a l’expedient informe de la directora de Cultura de data 2 de juliol de 2019 i la diligència 
favorable de la interventora de data 5 de setembre de 2019. 

Fonaments de dret 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. L’article 44.2 TRLRHL preveu que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst 
en l'apartat anterior. En aquests casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat 
les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi hagués. 
 
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 11 de juliol 
de 2019, 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 previ dictamen de la Comissió Informativa                               
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovar els preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal d’Expressió (Curs 
2019-2020) 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19.00 a 21.00 h              ____________________________________  86,92 € 
 
Iniciació a la fotografia digital 
Divendres, de 19.00 a 21.00 h         ___________________________________  101,76 € 
i un dissabte de 9.00 a 13.00h 
 
Monogràfic de fotografia 
Divendres, de 17.00 a 21.00 h         ____________________________________  53,00 € 
i dissabte de 9.00 a 13.00h 
 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquests acords. 
 
3. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, la secretària accidental, en 
dono fe. 
 
L'alcalde                                                                             La secretària accidental                                                                          
Raül Garcia Ramírez            Anna Puig Soler  


