
 
 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE GENER DE 2020 

 

 
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.: JGL2020/2 
Caràcter: ordinària 
Data:  30 de gener de 2020 
Inici: 09:39 
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, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 16.01.2020.    
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació del servei de manteniment i 
allotjament web de l'actual sistema d'informació geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 

3. Aprovació dels preus públics dels àpats populars programats per l'àrea de Cultura, àmbit 
de festes. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.01.2020. 
 
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 del dia 16.01.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  



 
 
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I ALLOTJAMENT WEB DE L’ACTUAL SISTEMA D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA (SIG) DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei 
de manteniment i allotjament web de l’actual Sistema d’informació geogràfica (SIG) de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
4. Autoritzar la despesa de 1.748,84 €, amb càrrec a l’aplicació 09.151A0.22799 (Altres treballs 
realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost municipal prorrogat per a 2020. 
 
5. Supeditar l’autorització de la despesa a l’existència del crèdit corresponent a la mateixa 
aplicació del pressupost municipal per als exercicis de 2021 i 2022, en les quantitats que 
s’indiquen a continuació: 
 

Partida pressupostària Any 2021 Any 2022 

09.151A0.22799 (Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals) 

2.098,60 € 349,76 € 

 
3. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS ÀPATS POPULARS PROGRAMATS PER 
L'ÀREA DE CULTURA, ÀMBIT DE FESTES. 
 
1. L’Àrea de Cultura i Educació, com a responsable de l’organització i realització de les festes 
tradicionals del municipi, programa cada any diversos àpats populars. L’objectiu d’aquesta mena 
d’actes, recollit al Pla d’Acció Cultural, és: 
 

- Promoure la participació de la ciutadania i del teixit associatiu, en tota la seva diversitat 
d'edats, orígens i contextos socials, en les pràctiques culturals del municipi com a eina per 
incrementar el sentiment de pertinença a la comunitat i la cohesió i dinamització social. 

 
2. A partir del mes de gener començarà la temporada anual de festes tradicionals i es programaran 
diversos àpats populars durant l’any, les entrades dels quals s’hauran de posar a la venta. 
 
L’Àrea de Cultura ha programat els següents àpats populars. Es detalla tot seguit les 
característiques de cadascun i l’estudi econòmic. 
 

Denominació de l’activitat 

Sopar Popular de Festa Major 

Característiques 

Sopar popular realitzat en dates assenyalades (Festa Major de Setembre, Festa Major d’Estiu de 
la Batllòria) que reuneix un gran nombre de participants i l’objectiu del qual és la cohesió social i 
l’enfortiment del sentiment de pertinença al poble. 

El menú bàsic és: carn a la brasa, pa amb tomàquet, mongetes seques i gelat. 

A càrrec de: Àrea de Cultura i Entitats col·laboradores 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  9,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 750 participants 



 

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  

 

6.950,00 €   

1.2.1. Menjar i beguda 

  

  

Carn a la brasa 

 

4.000,00 €   

Mongetes 

 

550,00 €   

Beguda (aigua i vi) 

 

900,00 €   

Diversos (pa, tomàquets, allioli) 

 

650,00 €   

Vaixella compostable 

 

350,00 €   

Carbó 

 

500,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

417,00 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

7.367,00 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   6.750,00 €   

5.1 Preu per participant 9,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 750 

 

  

6. Total ingressos     6.750,00 € 

    Diferència (6-3)     -617,00 € 

    Percentatge de cobertura del servei     91,62% 

* 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.  
 

Denominació de l’activitat 

Arrossada 

Característiques 

Arrossada popular que es porta a terme durant la Festa Major de Setembre de Sant Celoni i que 
reuneix un gran nombre de participants. El seu objectiu és fomentar la participació ciutadana als 
actes públics. 

El menú bàsic és: paella d'arròs mixta, beguda, pa i gelat. 



 

A càrrec de: Àrea de Cultura 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 7,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 750 participants 

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  

 

6.405,00 €   

1.2.1. Menjar (càtering) 

 

4.125,00 €   

1.2.2. Beguda (aigua i vi) 

 

900,00 €   

1.2.3. Gelats 

 

400,00 €   

1.2.4. Pa 

 

630,00 €   

1.2.5. Vaixella compostable 

 

350,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

384,30 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

6.789,30 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   5.250,00 €   

5.1 Preu per participant 7,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 750 

 

  

6. Total ingressos     5.250,00 € 

    Diferència (6-3)     -1.539,30 € 

    Percentatge de cobertura del servei     77,33% 

* 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.  
 

Denominació de l’activitat 

Esmorzar Popular 

Característiques 

L'esmorzar popular és un punt de trobada d'entitats i ciutadania durant la Festa major i és el 
preludi d'altres activitats populars (com el cercavila de gegants). 



 

El menú bàsic és: botifarra a la brasa, pa amb tomàquet i gírgoles a la brasa. 

A càrrec de: Àrea de Cultura i Entitats col·laboradores 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  4,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 220 participants 

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  

 

1.420,00 €   

1.2.1. Menjar i beguda 

  

  

Botifarres 

 

500,00 €   

Beguda (aigua i vi) 

 

300,00 €   

Diversos (pa, tomàquets, allioli) 

 

200,00 €   

Gírgoles 

 

170,00 €   

Vaixella compostable 

 

100,00 €   

Carbó 

 

150,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

85,20 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

1.505,20 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   880,00 €   

5.1 Preu per participant 4,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 220 

 

  

6. Total ingressos     880,00 € 

    Diferència (6-3)     -625,20 € 

    Percentatge de cobertura del servei     58,46% 

* 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.  

Denominació de l’activitat 

Sopar de Carnaval preu general 

Característiques 



 

Sopar per a comparses i públic general on es fa l'entrega de premis del concurs de comparses i 
que precedeix el ball de disfresses organitzat per l'Ajuntament. 

El menú bàsic és: pollastre rostit, patates al caliu, beguda, pa i cafè. 

A càrrec de: Àrea de Cultura 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 9,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 430 participants 

Costos previstos   Import   

        

1. Costos directes (1.1+1.2) 

  

  

  

  

  

1.1 Despeses personal  

  

  

1.1.2. Despesa imputable al tècnic/a 

  

  

1.1.3. Personal brigada festes 

 

1.000,00 €   

  

  

  

1.2 Despeses en béns corrents i serveis  

 

3.300,00 €   

1.2.1. Menjar (càtering) 

 

3.100,00 €   

1.2.5. Vaixella compostable 

 

200,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

198,00 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

4.498,00 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   3.870,00 €   

5.1 Preu per participant 9,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 430 

 

  

6. Total ingressos     3.870,00 € 

    Diferència (6-3)     -628,00 € 

    Percentatge de cobertura del servei     86,04% 

* 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.  
 

Denominació de l’activitat 

Sopar de Carnaval preu reduït 

Característiques 



 

Sopar per a comparses i públic general on es fa l'entrega de premis del concurs de comparses i 
que precedeix el ball de disfresses organitzat per l'Ajuntament. 

El menú bàsic és: pollastre rostit, patates al caliu, beguda, pa i cafè. 

A càrrec de: Àrea de Cultura 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 5,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 70 participants 

Costos previstos   Import   

        

1. Costos directes (1.1+1.2) 

  

  

  

  

  

1.1 Despeses personal  

  

  

1.1.2. Despesa imputable al tècnic/a 

  

  

1.1.3. Personal brigada festes 

  

  

  

  

  

1.2 Despeses en béns corrents i serveis  

 

550,00 €   

1.2.1. Menjar (càtering) 

 

500,00 €   

1.2.5. Vaixella compostable 

 

50,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

33,00 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

583,00 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   350,00 €   

5.1 Preu per participant 5,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 70 

 

  

6. Total ingressos     350,00 € 

    Diferència (6-3)     -233,00 € 

    Percentatge de cobertura del servei     60,03% 

* 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.  
 

Denominació de l’activitat 

Sopar de la revetlla de Sant Joan 

Característiques 

  



 

El menú bàsic és: pollastre rostit, patates al caliu, beguda, pa i cafè. 

A càrrec de: Àrea de Cultura 

Dades de realització  

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local: 11,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu un mínim de 115 participants 

Costos previstos   Import   

        

1. Costos directes (1.1+1.2) 

  

  

  

  

  

1.1 Despeses personal  

  

  

1.1.2. Despesa imputable al tècnic/a 

  

  

1.1.3. Personal brigada festes 

 

500,00 €   

  

  

  

1.2 Despeses en béns corrents i serveis  

 

1.970,00 €   

1.2.1. Menjar (càtering) 

 

1.770,00 €   

1.2.5. Vaixella compostable 

 

200,00 €   

  

  

  

2. Costos indirectes * 

  

  

(6% dels costos directes) 

 

118,20 €   

  

  

  

3. Total costos (1+2) 

 

2.588,20 €   

        

Ingressos previstos   Import   

5. Preu per participant   1.265,00 €   

5.1 Preu per participant 11,00 € 

 

  

  

  

  

Nombre previst de participants (mínim) 115 

 

  

6. Total ingressos     1.265,00 € 

    Diferència (6-3)     -1.323,20 € 

    Percentatge de cobertura del servei     48,88% 

* 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.  
 
3. Tot i que, segons els estudis econòmics, els preus públics d’aquests actes es preveuen 
deficitaris, com que són d’interès públic, adreçats al conjunt de la població del municipi, orientats a 
l’objectiu de promoure la participació de la ciutadania i del teixit associatiu, en tota la seva diversitat 
d'edats, orígens i contextos socials, en les pràctiques culturals del municipi com a eina per 
incrementar el sentiment de pertinença a la comunitat i la cohesió i dinamització social (recollit al 
Pla d’acció Cultural), es considera necessari realitzar aquests actes.  A més, hi ha suficient crèdit 
consignat al pressupost per tal que dit dèficit  no impliqui la necessitat d’incrementar dita 
consignació. És per aquest motiu que malgrat el dèficit, es vol portar a terme els actes esmentats. 
 



 
 
 
4. Consta a l’expedient informe de la Tècnica de Cultura de data 15 de novembre de 2019 i la 
diligència favorable de la Interventora municipal de data 19 de novembre 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 Cultura i Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovar els preus públics per els àpats populars programats per l’Àrea de Cultura, àmbit de 
Festes que s’indiquen: 
 

Sopar Popular de Festa Major............................................................................  9,00 € 
 
Arrossada  ............................................................................................................ 7,00€ 
 
Esmorzar Popular  ................................................................................................ 4,00€ 
 
Sopar de Carnaval preu general .........................................................................  9,00€ 
 
Sopar de Carnaval preu reduït  ............................................................................ 5,00€ 
 
Sopar de la revetlla de Sant Joan  ..................................................................... 11,00€ 
 

2. 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. 
 
Alcalde                                                                               Secretària accidental 
Raül García Ramírez      Anna Puig Soler 
    

 


