EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE GENER DE 2022

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.
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Regidors/es:

Anaïs Medina Terrradas
Ernest Vilà Pladevall
Josep Mª Orra Pié
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JuntsXCat (s’absten de votar el
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ERC-AM
JuntsXCat

S’excusen:

Magalí Miracle Rigalós

ERC-AM

Secretari accidental:

Albert Puig Tous

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 13.01.2022.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia
2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Pertegàs Expressió, SL, amb motiu
del contracte del servei per a la gestió del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
3. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de les obres d’ampliació de la secció del
torrent de Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni.
4. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de les obres de reurbanització de la plaça
de la Vila,
5. Denegació de llicència d’obres majors de rehabilitació de la Masia de Can Toni de Sant Celoni.
Expedient OM-43/20 (2020/4947).
6. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Aneto, núm. 19 de
Sant Celoni. Expedient OM-79/21 (2021/6457).

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública)
7. Aprovació i encomana de la memòria valorada per a la substitució d’una bomba del Pou A39
de Sant Celoni.
8. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per la treballadora municipal
Sra. X.
9. Aprovació dels preus públics de la programació Ateneu 1r semestre 2022 i Festa de Gitanes.
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13.01.2022.
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna
observació a l'acta de la sessió ordinària de la JGL de data 13.01.2022. Al no formular-se cap
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de La referida acta.
2. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER PERTEGÀS EXPRESSIÓ SL,
AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL
D’EXPRESSIÓ DE SANT CELONI.
1. Retornar a Pertegàs Expressió SL, amb CIF B-65010704, la garantia definitiva en forma d’aval
bancari per import de 17.752,85 €, dipositades a la Tresoreria municipal amb motiu de
l’adjudicació del contracte per a la gestió del servei del Centre municipal d’expressió de Sant
Celoni.
2. Per tal d’efectual el retorn d’aval, serà necessari presentar davant la Tresoreria municipal la
següent documentació:
a)
b)
c)
d)

Còpia de l’escriptura de poders vigent del representant de l’entitat.
DNI del representant legal
Certificat original de l’empresa conforme els poders estan vigents.
Si la recollida de l’aval no la realitza el representant legal de l’empresa caldrà aportar:
a. DNI de la persona que recollirà l’aval.
b. Autorització per a la recollida de l’aval, signada pel representant legal de
l’empresa.

3. Notificar aquest acord a Pertegàs Expressió SL, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
3. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE LA SECCIÓ DEL TORRENT DE TELLEDA AL SEU PAS PEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE SANT CELONI.
1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres d’ampliació de la secció del torrent
de Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni redactat pel contractista de les obres,
l’empresa Tebancat SL.
2n- Notificar aquests acords a Tebancat SL, i al senyor X, en qualitat de director de l’execució
d’obra i de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra.

4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA.
1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de reurbanització de la plaça de
la Vila de Sant Celoni redactat pel contractista de les obres, l’empresa Vialitat i Serveis SLU.
2n- Notificar aquests acords a Vialitat i Serveis SLU, a la senyora X, com a coordinadora de
seguretat i salut en fase d’execució d’obra i al senyor X, com a director de l’execució d’obra.
5. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE
CAN TONI DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-43/20 (2020/4947).
1r.- Denegar la llicència municipal d’obres de rehabilitació de la masia de Can Toni, d’aquest
terme municipal, objecte de l’expedient OM-43/20, en base a les consideracions que
s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes tècnics desfavorables emesos
al respecte.
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la llicència anterior en aquells
casos en què és competent l’Ajuntament.
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa 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.
4t.- Donar trasllat de l’informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona a l’interessat per al seu coneixement.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL
CARRER ANETO, NÚM. 19 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-79/21 (2021/6457).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de piscina al carrer Aneto, núm. 19 de
Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents:
- Condicions administratives generals:
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.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:
•
•
•
•
•

•

Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent.
Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix
amb el projecte bàsic presentat.
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança
constituïda.
Dipòsit urbanístic per un import de 600 €.
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per obtenir
l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a l’edifici del
Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una còpia de l’acord
d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui generar l’autoliquidació
d’aquest dipòsit.
Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra.

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
3r.- 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.
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.
7. APROVACIÓ I ENCOMANA DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ
D’UNA BOMBA DEL POU A39 DE SANT CELONI.
1.- El Ple municipal, en sessió de data 11 de febrer de 2008, va adjudicar a la mercantil SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA el contracte per a la gestió del
servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la modalitat de
concessió de servei públic amb execució d’obres, amb una retribució de la gestió del 6%, d’acord

amb el plec de condicions regulador del contracte formalitzat en data 12 de març de 2008, i amb
els termes que figuren a la seva oferta presentada a concurs, que inclou millores per un import
de 2.019.114 €.
2.- L’any 2008 es va redactar el Pla de Millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Sant
Celoni, en el que es desenvolupen les necessitats del servei definides en l’annex 7 del document
“Estudi de viabilitat econòmic-financer de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable
de Sant Celoni”.
3.- El Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 de novembre de 2020 va acordar l’actualització de les
inversions previstes al contracte, d’acord amb el document “Actualització d’inversions del
contracte de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua de Sant Celoni” presentat per
Sorea al registre municipal en data 22 de juny de 2020 i aprovat també pel Ple de la Corporació
en la mateixa sessió de 2 de novembre de 2020. Tot amb la voluntat d’adequar la inversió en
infraestructures hidràuliques a la realitat actual del municipi i assegurar l’abastament d’aigua de
tota la població de Sant Celoni en condicions òptimes.
4.- En data 16 de desembre de 2020 la mercantil “SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA, S.A.U.” va posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Celoni que, el grup de
societats al qual pertany SOREA i AGBAR, dominat per la mercantil SUEZ SPAIN, S.L., ha iniciat
un procés de reorganització de l'activitat del denominat “cicle integral de l'aigua” en l'àmbit
territorial de Catalunya i, mitjançant un contracte de transmissió de negoci, de data 15 de
desembre de 2020 i amb efectes 1 de gener de 2021, s'ha procedit a la transmissió d'una branca
d'activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA
desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR.
5.- Així mateix, mitjançant escrit amb data de registre de 17 de febrer de 2021 (ENTRA-20212422), previ requeriment de l’Ajuntament, SOREA va acreditar la transmissió a favor de la
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (en endavant, “AGBAR”) d'una
branca d'activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que
SOREA desenvolupa a Catalunya, entre ells, el/s contracte/s administratiu/s subscrit/s amb
aquest Ajuntament, quedant subrogada AGBAR, amb efectes a 1 de gener de 2021, en tots els
drets i obligacions dels referits actius, passius i contracte/s.
6.- De conformitat amb l’acord del Ple de data 25 de març de 2021, es va acordar la subrogació
d’ AGBAR sobre SOREA en els drets i obligacions derivats del contracte administratiu de gestió
del servei d’aigua potable de Sant Celoni subscrit amb l'Ajuntament de Sant Celoni en data 12
de març de 2008.
7.- El pou A39, es un pou de registre, propietat de ATL, del canal que transporta aigua del pantà
de Sau-Susqueda a la planta de tractament d’aigua de Cardedeu.
El municipi de Sant Celoni, s’abasteix d’aigua potable a través de captacions pròpies. En
períodes estiuencs i anys secs, les captacions pròpies són insuficient per garantir les necessitats
d’aigua de la població, i és per aquest motiu que ATL va permetre la instal·lació de dues bombes
submergible en el Pou A39 pel servei municipal d’aigua de Sant Celoni, per tal que el municipi
disposes d’una captació d’aigua crua en reserva en cas de necessitat.
Actualment el pou A39 disposa de dues bombes submergibles, una que eleva 120 m3/h i una
segona de 80 m3/h, totes dues d’una edat considerable.
8.- En data 21 d’octubre de 2021 el concessionari (registre ENTRA-2021-17314) ha presentat a
l’ajuntament la Memòria Valorada per a la “La substitució d’una bomba del pou A39 de Sant
Celoni (Vallès Oriental)“, amb un pressupost definitiu que ascendeix a 9.964,03 € IVA exclòs
(PEM: 9.400,03 € + 6%: 564,00 €).

9- La tècnica municipal de l’àrea de Medi Ambient i Territori ha emès informe en data 29 de
novembre de 2021 en el que s’indica que segons l’article 12.4 del ROAS l’actuació proposada es
classifica segons el seu objecte i naturalesa en: Obras de conservación y mantenimiento.
D’acord amb l’article 35.2 del ROAS les obres de conservació i manteniment seran objecte d’un
pressupost i, en el seu cas, d’una documentació anàloga a les reparacions menors la tècnica
municipal indica que en el cas que ens ocupa, una memòria valorada és document tècnic suficient
per aprovar l’actuació.
També indica la tècnica municipal que l’actuació de la substitució d’una bomba del pou A39 de
Sant Celoni (Vallès Oriental) es troba inclosa dintre de l’actualització del Pla de Millores a realitzar
a l’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, que va ser aprovada en Ple municipal de data 2
de novembre de 2020, la qual es troba inclosa dins el capítol de les propostes del pla de millora
del servei, anomenat Altres Actuacions, dintre de la partida Renovació d’actius de bombes,
comptadors, calderins i assimilables.
L’informe tècnic emès conclou informar favorablement l’aprovació de la Memòria Valorada per a
“la substitució d’una bomba del pou a39 de Sant Celoni (Vallès Oriental) “, amb un pressupost
de reparació definitiva que ascendeix a 9.964,03 € IVA exclòs (PEM: 9.400,03 € + 6%: 564,00
€), segons pressupost lliurat per l’actual concessionari i proposa tramitar-ne la seva aprovació i
encomana al concessionari per a la seva execució amb imputació a tarifes, en les condicions
establertes segons el plec de condicions del servei.
10- En data 28 de desembre de 2021 la tècnica d’Administració general de l’àrea de Medi
Ambient i Territori ha emès informe favorable a l‘aprovació de la memòria i l’encomana a AGBAR
de l‘execució de l’obra.
També indica que caldrà notificar l’acord d’aprovació de la memòria valorada i l’encomana a
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR).
Fonaments de dret
1-Procediment
De conformitat amb l’article 35.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), les obres de conservació i
manteniment seran objecte d’ un pressupost i, en el seu cas, d’ una documentació anàloga a la
de les reparacions menors.
En aquest cas, el concessionari ha presentat una memòria valorada, que esdevé una
documentació anàloga a la que el concessionari presenta per executar una reparació menor, de
conformitat amb el Plec de condicions del contracte de gestió del servei municipal d’ abastament
d’ aigua.
Per tant, la memòria valorada presentada pel concessionari és documentació suficient per
justificar i aprovar l’ actuació a executar.
2- Òrgan competent per aprovar la memòria valorada i per l’encomana d’execució de les obres
L’actuació a executar està prevista al Pla de Millores i, per tant, es finançarà amb càrrec a tarifes
segons el contracte signat amb el concessionari i no existeix repercussió pressupostària.
A tals efectes, pel que fa a l’aprovació de la memòria valorada, com que l’actuació no està
prevista al pressupost de la corporació i de conformitat amb allò previst a l’article 37.6 del ROAS
en relació amb l’ article 52.2o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per aprovar-la és del Ple.

No obstant, d’acord amb l’ acord del Ple de data 11 de juliol de 2019, l’aprovació de projectes
d’obres quan sigui competent el Ple per a la seva contractació o concessió o quan no estiguin
previstos en el pressupost de la corporació, fins a un import de 150.000 euros (IVA exclòs), serà
aprovat per la Junta de Govern Local per delegació del Ple.
De conformitat amb allò acordat pel Ple, en sessió de 4 de maig de 2010, es va delegar a la Junta
de Govern Local l’encomana de gestió de Sorea d’aquelles obres que en un futur s’hagin
d’executar i estiguin incloses en el programa d’actuacions del Plec de condicions així com les
actuacions incloses en les millores proposades per Sorea, incorporades en el contracte, sempre
que no superin l’import del 10% del pressupost ordinari municipal. En conseqüència, correspon
a aquest òrgan l’aprovació de l’encomana de les obres.
Així mateix, es considera procedent que, prèviament a l’aprovació de la memòria i encomana a
AGBAR, tant l’aprovació de la mateixa com l‘encomana a AGBAR sigui dictaminada per la
Comissió Informativa del Ple.
A proposta de la regidora d’Espai Públic i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria valorada per a la substitució d‘una bomba del Pou A39 de Sant Celoni
per import de 9.964,03 € IVA exclòs.
Segon. Encomanar a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR) la gestió
d’aquesta actuació desenvolupada en la memòria valorada per import de 9.964,03 € IVA exclòs
(PEM: 9.400,03 € + 6%: 564,00 €).
Tercer. Notificar a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR) aquests acords
amb la corresponent instrucció dels recursos que poden interposar-se contra l’acord Segon
referent a l’encomana de l’obra.
8. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA PER
LA TREBALADORA MUNICIPAL SRA. X.
En data de 29 de novembre de 2021 , la treballadora municipal Sra. X presenta instància en la
qual sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat que precisa
en instància de data 3.12.2021 amb detalls al respecte: en concret demana compatibilitat per tal
de realitzar tasques de distribució i producció executiva d’espectacles, fora de l’horari de feina i
sense que hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos i amb un màxim de 17 hores setmanals.
Legislació aplicable
-

-

Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article
1.2.d).
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52
del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple
per al reconeixement de les compatibilitats,

Vist l’informe emès a l’efecte
A proposta del regidor de Serveis Generals, i previ dictamen de la Comissió Informativa General,
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:

ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita la treballadora
interessada, Sra. X, amb les següents condicions:
1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Distribuidora i productora executiva
d’espectacles.
2

El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, i
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici
de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la
superació dels límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat.

3

En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article
11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

9. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ ATENEU 1R SEMESTRE
2022 I FESTA DE GITANES.
1. L’Ajuntament de Sant Celoni promou, al llarg de l’any, una programació cultural estable
al teatre Ateneu amb la voluntat de contribuir a la realització personal, la cohesió social,
la participació ciutadana i la democratització de la cultura:
1.1. Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i
creativitat, ciutadania, identitat i capacitat crítica.
1.2. Com a element de cohesió social, la cultura posa en contacte col·lectius del
mateix municipi amb orígens diversos i actua com a font d’arrelament nacional,
amb la llengua catalana com a vehicle lingüístic.
1.3. Com a element de dinamització ciutadana, la cultura potencia la participació a
partir de la coresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions
compartides.
1.4. Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom
hi ha de tenir accés.
2. L’Ajuntament de Sant Celoni promou el desenvolupament del cicle festiu tradicional al
municipi a l’empara de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, que preveu
en el seu Article 25 apartat 2 lletra m, com a competència pròpia dels municipis la
promoció de la cultura.
Fets
1. En la programació cultural a l’Ateneu 2022 – 1r semestre es plantegen els objectius
següents:
1.1. Aplegar la programació cultural del primer semestre de 2022 en un únic programa a
fi de “vendre” un projecte cultural global. La proposta inclou la programació
professional, la creació local, la programació familiar, els GPS (programació conjunta
amb el Teatre Auditori de Granollers, Cardedeu i Llinars del Vallès), entre d’altres.
1.2. Promoure la difusió de la programació cultural des de les diferents xarxes socials
(Facebook específic per la programació, butlletins electrònics, pàgina web de
l’Ajuntament, Punt 7 ràdio, etc.)
1.3. Arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents
agents, com la comissió jove.
2.La Festa de Gitanes forma part del programa “Model de festes i tradicions” del Pla d’Acció
Cultural de Sant Celoni i la Batllòria, com a part del cicle festiu popular del municipi. El 2020 la
festa va ser inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
3..Es proposa l’aprovació dels preus públics de les entrades de la programació del 1r semestre
del 2022 a l’Ateneu pels imports següents:

Espectacle

Data

A

B

C

Una teràpia integral

Teatre

Diumenge 13 de març

22 €

17 €

12 €

Les Irresponsables

Teatre

Diumenge 27 de març

22 €

17 €

12 €

Teatre
familiar
Teatre
familiar

Diumenge 3 d’abril

5€

Diumenge 1 de maig

5€

Salvació

GPS

Dissabte 7 de maig

10 €

8€

5€

Fràgil 2,0

Teatre

Dissabte 4 de juny

10 €

8€

5

Andròmines
Una dent sota el coixí

4.En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes
següents:
1.4. “A” és preu públic d’entrada general
1.5. “B” és preu públic d’entrades per majors de 65
1.6. “C” és preu públic d’entrades “butaca jove”, per a menors de 30 anys
5.Es proposa l’aprovació dels preus públics de les entrades a la Festa de Gitanes 2022 el 26 i 27
de febrer pels imports següents:
Activitat
Festa de Gitanes

Data
26 i 27 de febrer del 2022

Preu
2

€

6. Els estudis econòmics de les activitats són els següents:
Nom de l'activitat
Àrea:
Àmbit:
Inici i duració:
Contingut del projecte

Programació Ateneu 1r semestre 2022
Cultura
Programacions
del 13 de març al 4 de juny del 2022
Data
Companyia

Una teràpia integral

Teatre

Diumenge 13 de març

Magnetica

Les Irresponsables

Teatre

Diumenge 27 de març

Bitó

Teatre
familiar
Teatre
familiar

Diumenge 3 d’abril

Samfaina de
colors

Diumenge 1 de maig

PocaCosa Teatre

Andròmines
Una dent sota el coixí
Salvació

GPS

Dissabte 7 de maig

Sixto Paz

Fràgil 2,0

Teatre

Dissabte 4 de juny

LaBú

Costos previstos
1. Costos directes (1.1+1.2)
1.1 Despeses personal
1.1.1. Personal (tècnics de so i
llums)
1.2 Despeses en béns corrents i
serveis
1.2.1. Contractacions

Import

Aplicació press

28.700,00 €

1.000,00 €

07 334G0 22703

19.200,00 €

07 334G0 22609

€

1.2.2. Lloguer d'equips de so i
llum
1.2.3. Impressió i distribució dels
programes
2. Costos indirectes *
(15% dels costos directes)

5.000,00 €

07 334G0 20303

3.500,00 €

07 334G0 22602

4.305,00 €

3. Total costos (1+2)

33.005,00 €

Ingressos previstos

Import

4. Venda d'entrades
4.1. Estimació ingressos pel 1r
semestre 2022 (basat en el 2n
semestre de 2021)

12.000,00 €

1. Costos directes (1.1+1.2)
1.1 Despeses de personal
1.1.1. Tècnics de so i llums
1.1.2. Personal de control de
públic
1.2 Despeses en béns corrents i
serveis
1.2.1. Lloguer i instal·lació de les
grades
1.2.3. Impressió i distribució dels
programes
2. Costos indirectes *
(15% dels costos directes)

34915

12.000,00 €

5. Total ingressos
Diferència (5-3)
Percentatge de cobertura del
servei
Nom de l'activitat
Àrea:
Àmbit:
Inici i duració:
Contingut del projecte
Ballada de Gitanes: colla del Filferro
(infantil)
Ballada de Gitanes: colla del Ferro
(adults)
Costos previstos

Concepte press

-21.005,00 €
36,36%
Festa de Gitanes
Cultura
Festes populars
26 i 27 de febrer del 2022
Data
Familiar

Dissabte 26 de febrer

Familiar

Diumenge 27 de febrer
Import
18.400,00 €
3.000,00 €

07 338D0 22703

2.500,00 €

07 338D0 22799

12.000,00 €

07 338D0 205

900,00 €

07 338D0 22605

2.760,00 €

3. Total costos (1+2)

21.160,00 €

Ingressos previstos

Import

4. Venda d'entrades

Aplicació press

Concepte press

4.1. Estimació ingressos
5. Total ingressos
Diferència (5-3)
Percentatge de cobertura del
servei

3.000,00 €

34915
3.000,00 €
-18.160,00 €
14,18%

* 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.
7. El pressupost de les despeses que configuren el cost d’aquestes programacions es
troben previstes en els aplicacions pressupostàries indicades.
8. Segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades de la programació Ateneu
1r semestre 2022 es preveuen deficitaris. Tanmateix, són necessaris per tal d’assolir els
objectius expressats al punt 1 dels Antecedents: una programació cultural estable per
contribuir a la realització personal, la cohesió social, la participació ciutadana i la
democratització de la cultura.
9. Tot i que els preus de les entrades de la programació Ateneu 1r semestre 2022 que es
proposen 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 que s’indiquen a l’estudi econòmic.
10. Segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades de la Festa de Gitanes es
preveuen deficitaris. Tanmateix, l’activitat té un especial interès cultural i patrimonial (el
2020 va ser inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya) i el preu proposat és necessari per mantenir el caràcter popular de la festa.
11. Tot i que els preus de les entrades de la Festa de Gitanes que es proposen 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
que s’indiquen a l’estudi econòmic.
En data 5 de gener de 2022 la tècnica de Cultura ha emès un informe i en data 17 de gener de
2022, la intervenció municipal ha emès la diligència corresponent i el tècnic de l’Àrea de Serveis
Generals ha emès un informe complementari
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
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 Esports, 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 a l’Ateneu 2022 del 1r semestre que
s’indiquen:
Espectacle

Data

A

B

C

Una teràpia integral

Teatre

Diumenge 13 de març

22 €

17 €

12 €

Les Irresponsables

Teatre

Diumenge 27 de març

22 €

17 €

12 €

Teatre
familiar
Teatre
familiar

Diumenge 3 d’abril

5€

Diumenge 1 de maig

5€

Salvació

GPS

Dissabte 7 de maig

10 €

8€

5€

Fràgil 2,0

Teatre

Dissabte 4 de juny

10 €

8

Andròmines
Una dent sota el coixí

€

5

2.En la proposta de preus públics dels diferents espectacles de la programació Ateneu s’ha
tingut en compte els aspectes següents:
2.1. “A” és preu públic d’entrada general
2.2. “B” és preu públic d’entrades per majors de 65
2.3. “C” és preu públic d’entrades “butaca jove”, per a menors de 30 anys
3. Aprovar els preus públics per la festa de Gitanes que s’indiquen:
Activitat
Festa de Gitanes

Data
26 i 27 de febrer del 2022

Preu
2€

4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquests acords.
5. 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, el secretari accidental, en
dono fe.

Alcalde

Secretari

€

