
 

 

 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 20 D’OCTUBRE 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. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2022/23 
Caràcter: ordinària 
Data:  20 d'octubre de 2022 
Inici: 09:33 
Fi: 09:35  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez   JXCAT-JUNTS 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 

Anaïs Medina Terradas   JXCAT-JUNTS 
    Ernest Vilà Pladevall   JXCAT-JUNTS 

M. Àngels Bordetas Delgado   JXCAT-JUNTS 
     
S’excusa:   Josep M. Orra Pié   ERC-AM 
  
Secretari:    Sergi Ribas Beltrán  
 
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 06.10.2022.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
 
2. Denegació de llicència d’obres majors de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Francesc Moragas, parcel·la D-14 del sector de Pla de Palau, d’aquest terme municipal. 
Expedient OM-41/22 (2022/3762). 
 
3. Denegació de llicència d’obres majors de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Francesc Moragas, parcel·la D-10 del sector de Pla de Palau, d’aquest terme municipal. 
Expedient OM-6/22 (2022/351). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
4. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei de menjador, en la modalitat de 
cuina in situ, de l’escola bressol municipal “El Blauet”. 
 
5. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació mixta de subministrament, instal·lació, 
configuració, posada en marxa, manteniment i formació d'equipament d'electrònica de veu per a 
l'Ajuntament de Sant Celoni. 



 

 

 
6. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei d'actualització, manteniment i 
assistència del programa informàtic "Softaula" per a la gestió del Centre de formació, ocupació i 
empresa del Baix Montseny - Sax Sala. 
 
7. Aprovació, si escau, de l'estimació de la sol·licitud d'accés al contingut de les ofertes que 
consten a l'expedient de contractació de la concessió del servei de Bar Restaurant del Camp 
Municipal d'Esports "11 de Setembre" de Sant Celoni, formulada pel Sr. X. 
 
8. Aprovació dels preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal d’Expressió 
(curs 2022-2023). 
 
9. Aprovació dels preus públics de les entrades al recinte Teatre Municipal Ateneu dins el marc 
de la programació estable en el 2n semestre de 2022. 
 
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 06.10.2022. 
 
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 Junta de Govern Local de data 06.10.2022. Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.    
 
2. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER FRANCESC MORAGAS, PARCEL·LA D-14 DEL 
SECTOR DE PLA DE PALAU, D’AQUEST TERME MUNICIPAL. EXPEDIENT OM-41/22 
(2022/3762). 
 
1r.- Denegar la llicència municipal d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Francesc Moragas, parcel·la D-14 del sector de Pla de Palau, d’aquest terme municipal, en base 
a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes 
tècnics desfavorables emesos al respecte.  
 
2n.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc.  
 
3. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER FRANCESC MORAGAS, PARCEL·LA D-10 DEL 
SECTOR PLA DE PALAU, D’AQUEST TERME MUNICIPAL. EXPEDIENT OM-6/22 (2022/351).  
 
1r.- Denegar la llicència municipal d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Francesc Moragas, parcel·la D-10 del sector de Pla de Palau, d’aquest terme municipal, en base 
a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes 
tècnics desfavorables emesos al respecte.  
 
2n.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc.  
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR, EN 
LA MODALITAT DE CUINA IN SITU, DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET”. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni presta, entre d’altres, el servei de llar d’infants municipal al Centre 
d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol “El blauet”. Una de les prestacions que 



 

 

s’ofereix a les famílies, en el marc d’aquest servei, és la possibilitat de disposar de menjador 
escolar per als àpats de dinar i berenar. 
 
La modalitat del servei de menjador mitjançant cuina in situ està contemplada en la memòria del 
projecte d’establiment de servei del Centre d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol 
“El blauet”, aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de 23.07.2008, alhora que satisfà 
la demanda de les famílies dels alumnes. 
 
Així, prèvia licitació mitjançant procediment obert, en data 20.12.2018 l’Alcaldia va signar un 
contracte amb el representant legal de la mercantil Excelent Facility Services SLU per a la 
prestació del servei de menjador, en la modalitat de cuina in situ, de l’escola bressol municipal 
“El blauet”, pel període comprès entre el dia 08.01.2019 i el dia 31.07.2020. 
  
El contracte s’ha prorrogat per als cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022, tal com preveu el Plec 
de clàusules administratives particulars regulador de la contractació. 
 
Davant la impossibilitat legal de prorrogar novament el contracte, i vist que l’Ajuntament de Sant 
Celoni no disposa de mitjans materials i personals propis per prestar un servei d’aquest tipus, 
l’alcalde ha disposat l’inici d’un expedient administratiu per contractar novament amb una 
empresa externa especialitzada el servei de menjador, en la modalitat de cuina in situ, de l’escola 
bressol municipal “El blauet”.  
 
Des de l’Àrea municipal de Cultura, Educació i Esports s’ha redactat el Plec de prescripcions 
tècniques que defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de 
la contractació en 218.312,00 €, IVA no inclòs, i en què es proposen, entre d’altres qüestions, 
els criteris de solvència a complir pels licitadors i els criteris de valoració de les ofertes 
presentades. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regular la contractació i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir. 
 
Fonaments de Dret: 
 
1. D’acord amb l’article 17 de la LCSP són contractes de serveis els que tenen per objecte les 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un 
resultat diferent d’una obra o d’un subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari s’obligui 
a executar el servei de forma successiva i per un preu unitari. 

 
La contractació del servei de menjador, en la modalitat de cuina in situ, de l’escola bressol 
municipal “El blauet” s’adequa a aquesta definició.  
 
Així mateix, es fa constar que per Resolució de l’Alcaldia de 13.04.2022 es va aprovar el Pla de 
Contractació de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2022, de conformitat amb l’article 28.4 
de la LCSP, figurant-hi el present contracte. 
 
2. D’acord amb l’article 22 de la LCSP, atès que el valor estimat del contracte ascendeix a la 
quantitat de 460.713,60 € IVA no inclòs, el contracte està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
D’altra banda, l’article 100 de la LCSP regula el pressupost base de licitació i el defineix com el 
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, 
inclòs l’Impost sobre el valor afegit, tret de disposició en contrari. 
 
Aquest mateix article preveu que el pressupost base de licitació es desglossarà indicant-se els 
costos directes o indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació, 
afegint que en aquells contractes en què el cost dels salaris de les persones ocupades per la 
seva execució formi part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de 



 

 

forma desglossada i amb desagregació per gènere i categoria professional els costos salarials 
estimats a partir del conveni col·lectiu de referència. 
 
En aquest sentit, la justificació econòmica del pressupost base de licitació consta a la memòria 
justificativa de la contractació que figura en l’expedient. 
  
3. A proposta de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esports, el contracte s’adjudicarà d’acord amb una 
pluralitat de criteris, sobre la base de la millor relació qualitat-preu (article 145 de la LCSP). D’altra 
banda, atès que la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament és menor 
que els que depenen d’un judici de valor, resulta necessària la constitució del comitè d’experts a 
què fa referència l’article 146.2.a de la LCSP, que ja figura indicat a la clàusula 17 del PCAP.  
 
4. El contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel procediment obert que estableix l’article 156 
de la LCSP, de manera que tot empresari interessat podrà presentar una proposició. 

  
L’anunci de licitació del contracte precisarà de la publicació al DOUE i al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la data de 
tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, d’acord amb 
els terminis que estableix l’article 156.2 i 3 LCSP i vista la publicació al DOUE de l’anunci 
d’informació prèvia del contracte. 
  
L’esmentat anunci de licitació es publicarà, com s’ha dit, en el perfil del contractant i en ell 
s’indicarà la data de tramesa de l’anunci de licitació al DOUE.  
 
5. Segons informe del secretari municipal, l’òrgan de contractació seria el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a LCSP, al tractar-se d’un contracte que 
preveu una durada superior a 4 anys, pròrrogues incloses. No obstant, dita competència es troba 
delegada en la Junta de Govern Local per acord del Ple municipal de data 27.05.2021 (publicat 
en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 07.06.2021). La competència engloba 
l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, 
l’aprovació dels plecs reguladors de la contractació i l’adjudicació del contracte. També comprèn 
l’adopció de les successives fases de realització de la despesa. 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert i regulació 
harmonitzada, del servei de menjador, en la modalitat de cuina in situ, de l’escola bressol 
municipal “El blauet” 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 Diari oficial 
de la Unió Europea i al Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa derivada d’aquest contracte a l’existència del crèdit 
corresponent a l’aplicació 07.323D0.22799 dels pressupostos de la Corporació per als exercicis 
de 2023, 2024 i 2025, amb el següent desglossament: 
 

Any Número de mesos Import total (IVA inclòs) 

2023 11 mesos 91.088,80 € 

2024 11 mesos 91.088,80 € 

2025 7 mesos  57.965,60 € 

Total 240.143,20 € 

 



 

 

5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN MARXA, 
MANTENIMENT I FORMACIÓ D’EQUIPAMENT D’ELECTRÒNICA DE VEU PER A 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
L’Alcaldia, mitjançant Proveïment signat el 08.09.22  ha disposat l’inici del procediment per a la 
contractació del subministrament instal·lació, configuració, posada en marxa, manteniment i 
formació d’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
En compliment d’aquesta disposició des de l’àmbit de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació s’ha elaborat el Plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del 
subministrament, instal·lació, configuració, posada en marxa, manteniment i formació 
d’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
haurà de regir el contracte, d’acord amb la memòria tècnica justificativa de la necessitat de 
contractació redactada per l’àmbit de Promoció econòmica.  
 
D’acord amb la memòria justificativa de la contractació, el contracte assegurarà garantir el 
funcionament del sistema de telefonia fixa de l’ajuntament. L’objectiu és esmenar les deficiències 
esmentades a la memòria justificativa i donar resposta a les necessitats actuals, adaptant-se a 
les noves tecnologies, en els termes previstos a la documentació obrant a l’expedient. 
 
Pel que fa a la justificació de la necessitat de procedir a aquesta contractació, tal com expressa 
la memòria justificativa elaborada per l’àmbit, l’Ajuntament de Sant Celoni no disposa dels 
recursos materials, tècnics i humans necessaris i suficients per a l’execució de les prestacions 
objecte del contracte.  
 
La Secretaria ha emès informe assenyalant la normativa aplicable i el procediment de 
contractació a seguir. 
 
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del 
contracte.  
 
Fonaments de Dret: 
 
Tal com recull l’Informe de Secretaria, i d’acord amb l’article 21 de la LCSP, atès que el valor 
estimat del contracte ascendeix a la quantitat de cent tretze-mil quatre-cents seixanta euros 
(113.460€) el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
D’altra banda, l’article 100 de la LCSP regula el Pressupost base de licitació i el defineix com el 
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, 
inclòs l’Impost sobre el valor afegit, tret de disposició en contrari. 
 
De conformitat amb l’Informe de Secretaria, el contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel 
procediment obert simplificat que estableix l’article 159 de la LCSP, de manera que tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició. 
  
L’anunci de licitació del contracte precisarà de la publicació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents  d’aquesta 
publicació, d’acord amb els terminis que estableix la LCSP. 
  
D’acord també amb l’Informe de Secretaria l’òrgan competent en aquest expedient és, el Ple de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a LCSP, al tractar-se d’un 
contracte que preveu una durada de cinc anys, pròrroga inclosa. No obstant, dita competència 
es troba delegada en la Junta de Govern Local per acord del Ple municipal de data 27.05.2021 
(publicat en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 07.06.2021). 



 

 

P
la

ça
 d

e 
la

 V
ila

, 1
 •

  0
84

70
 S

an
t 

C
el

o
n

i •
 N

IF
. P

-0
8

2
0

1
0

0 
F 

 

 
La competència engloba l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació, 
l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i 
l’adjudicació de les obres. També comprèn l’adopció de les successives fases de realització de 
la despesa. 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació mixta, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat del subministrament instal·lació, configuració, posada en marxa, manteniment i 
formació d’equipament d’electrònica de veu per a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Segon. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació i que consten a l’expedient. 
  
Tercer. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
Quart.  Autoritzar la despesa de 64.636,18 € (base imposable de 53.418,33 € més 11.217,85€ 
en concepte d’IVA), corresponent a l’execució de les prestacions d’enguany, a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

- 62.920,00 euros, corresponents a les despeses subministrament d’equipament telefònic 
a càrrec de l’aplicació pressupostària: 01.920C0.63980. 

- 1.716,18 €, corresponents a les despeses de manteniment a càrrec de l’aplicació 
pressupostària: 01.920C0. 22715 

 
Cinquè. Supeditar l’aprovació de la resta de la despesa per a la durada prevista pel contracte 
(pròrrogues no incloses), 10.297,10€ per a l’any 2023 (base imposable 8.510,00 € més 1.787,10€ 
en concepte de 21% d’IVA), i 8.580,92 € pels mesos de gener a octubre, ambdós inclosos, de 
2024 (base imposable 7.091,67 € més 1.489,25 € en concepte de 21% d’IVA)  a l’existència de 
crèdit a l’aplicació pressupostària dels exercicis corresponents.   
 
6. APROVACIÓ  DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  D’ACTUALITZACIÓ, 
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DEL PROGRAMA INFORMÀTIC SOFTAULA  PER A LA 
GESTIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I EMPRESA DEL BAIX MONTSENY - 
SAX SALA. 
 
A efectes de facilitar la gestió acadèmica, administrativa i econòmica del Centre de formació, 
ocupació i empresa del Baix Montseny - Sax Sala, l’any 2010 l’Ajuntament de Sant Celoni va 
adquirir l’aplicació informàtica Softaula, creada i desenvolupada per l’empresa Softaula SL amb 
CIF B-61206785. 
 
L’aplicació Softaula és un programa de fàcil implantació i senzillesa d’ús, que ja està instal·lat a 
tots els equips informàtics del Centre de formació, ocupació i empresa del Baix Montseny - Sax 
Sala i que permet la connexió simultània de 7 usuaris. En el temps transcorregut des de la seva 
adquisició s’ha demostrat que l’aplicació s’ajusta a les necessitats de gestió de l’equipament 
municipal. 
 
Per assegurar la incorporació de noves actualitzacions, així com el suport necessari al personal 
del Centre de formació, ocupació i empresa del Baix Montseny - Sax Sala en la resolució de les 
incidències que puguin sorgir en l’ús del programa, des de la Direcció de l’Escola municipal 
d’adults s’ha posat de manifest la necessitat de contractar el servei d’actualització, manteniment 
i assistència del programa Softaula.  
 



 

 

Per tractar-se d’un contracte emparat en drets de propietat exclusiva, el servei d’actualització, 
manteniment i assistència del programa Softaula  només es pot encomanar a l’empresari que ha 
creat i desenvolupat l’aplicació: Softaula SL, amb CIF B-61206785. És a dir, atesa la seva 
especificitat i el fet que l’aplicació informàtica no és software estàndard, cap altra empresa pot 
encarregar-se de la seva actualització i manteniment. 
 
A tal efecte, l’alcalde ha disposat l’inici d’un expedient administratiu per contractar amb la 
mercantil Softaula SL la prestació del servei d’actualització, manteniment i assistència de 
l’aplicació Softaula, adquirida per l’Ajuntament de Sant Celoni l’any 2010 per a la gestió 
acadèmica, administrativa i econòmica del Centre de formació, ocupació i empresa del Baix 
Montseny - Sax Sala. 
 
La directora de l’Escola municipal d’adults ha redactat el Plec de prescripcions tècniques que 
defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de la contractació 
en 15.221,80 €, IVA inclòs (base imposable de 12.580 € + 21%  d’IVA) i en què es proposa, 
entre d’altres qüestions, els criteris de solvència a complir per l’únic possible licitador i estableix 
com a únic criteri de valoració el preu ofertat, per entendre que l’objecte del contracte està prou 
ben definit.  
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regular la contractació i s’ha emès informe jurídic respecte del procediment a seguir. 
 
Fonaments de Dret: 
 
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) són contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents en 
el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o d’un 
subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari  s’obligui a executar el servei de forma 
successiva i per un preu unitari. 
 
El servei d’actualització, manteniment i assistència tècnica del programa informàtic Softaula per 
a la gestió acadèmica, administrativa i econòmica del Centre de formació, ocupació i empresa 
del Baix Montseny - Sax Sala s’adequa a aquesta definició. 

 
D’acord amb l’article 22 LCSP i atès que el valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat 
de 17.297,50 €, IVA no inclòs, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
En la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l’únic adjudicatari 
possible, proposada des de la Direcció de l’Escola municipal d’adults, és d’aplicació l’article 
168.a.2n LCSP entenent que objectivament existeix una única empresa o professional capacitat 
per realitzar la prestació objecte del contracte, ja sigui per una raó tècnica, artística o de drets 
d'exclusivitat, de manera que resulta innecessària la licitació del contracte, ja que no existeix 
possibilitat de promoure la concurrència. Aquestes circumstàncies excepcionals s’entenen 
previstes en l’informe de necessitat de contractació, així com en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Segons l’informe del secretari municipal, l’òrgan de contractació seria el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a LCSP, al tractar-se d’un contracte que 
preveu una durada de 5 anys, pròrroga inclosa. No obstant, dita competència es troba delegada 
en la Junta de Govern Local per acord del Ple municipal de data 27.05.2021 (publicat en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona de 07.06.2021). La competència engloba l’aprovació de 
l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, l’aprovació dels 
plecs reguladors de la contractació i l’adjudicació del contracte. També comprèn l’adopció de les 
successives fases de realització de la despesa. 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 



 

 

P
la

ç
a
 d

e
 l
a
 V

ila
, 

1
 •

  
0

8
4

7
0
 S

a
n
t 

C
e
lo

n
i 
• 

N
IF

. 
P

-0
8

2
0

1
0

0
 F

 

 

  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat sense 
publicitat, del servei d’actualització, manteniment i assistència tècnica del programa informàtic 
Softaula per a la gestió acadèmica, administrativa i econòmica del Centre de formació, ocupació 
i empresa del Baix Montseny - Sax Sala, amb invitació a un únic licitador potencial, per les raons 
indicades a la part expositiva. 
 
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. Convidar a presentar oferta en la licitació a la mercantil Softaula SL amb CIF B-61206785. 
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa (3.805,45 € anuals, IVA inclòs), a l’existència del crèdit 
corresponent a l’aplicació pressupostària 07.326F0.22002 dels pressupostos de la Corporació 
per als exercicis de 2023, 2024, 2025 i 2026. 
 
7. APROVACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ACCÉS AL CONTINGUT DE LES 
OFERTES QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL 
SERVEI DE BAR RESTAURANT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS "11 DE SETEMBRE"  
DE SANT CELONI  FORMULADA PEL SR. X. 
 
1.- Mitjançant Acord de Ple de 21 de gener de 2022  es va Delegar en la Junta de Govern Local 
l’adopció de tots els acords que s’hagin d’adoptar en el present procediment, ja siguin actes de 
tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte així com l’aprovació dels preus màxims que, a 
proposta de la concessionària, hauran d’abonar els usuaris pels serveis que es prestin. 
 
2.- Pel mateix acord es va aprovar l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de 
bar restaurant del camp municipal d’esports “11 de setembre” de Sant Celoni, mitjançant 
procediment restringit. 
 
L’expedient conté el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regular la contractació. 
 
3.- Tal com s’estableix a la clàusula 12 del PCAP i d’acord amb el que estableix la LCSP per a la 
tramitació dels procediments restringits, el procediment de contractació consta de dues fases. A 
la primera fase, aquells que volguessin optar a l’adjudicació del contracte havien d’acreditar la 
solvència suficient. En cas de presentar-se més de 10 aspirants, la Mesa de contractació haurà 
de seleccionar-ne 10 d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 13 del PCAP.  
 
La licitació es va anunciar al Diari oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, i en el 
termini reglamentari es van rebre cinc sol·licituds de participació mitjançant l’eina “Presentació 
telemàtica d’ofertes”. 
 
Les empreses i particulars que van sol·licitar participar en aquest procediment van ser les 
següents: 
 
- X, NIF XXX048XXK 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- X, NIF XXX952XXC 
- X, NIF XXX735XXT 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
4.- Analitzada la documentació segons allò previst pel PCAP, i esgotat el tràmit de subsanació 
de documentació presentada en els casos en què va ser necessari, totes cinc empreses van ser 
admeses com a licitadores a la segona fase.  
 



 

 

5.- De resultes de l’anterior, en data 04.04.22 es va notificar a tots els licitadors la invitació a 
presentar oferta en aquest procediment de contractació. En la mateixa notificació se’ls indicava 
que disposaven d’un termini de  10 dies naturals per a presentar la seva oferta que havia de 
complir amb els requisits i formes previstos a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquest procediment de contractació. En cas de no presentar oferta en el 
termini referit, els licitadors es tindran per desistits de la licitació en curs. 
 
6.- Tal com es pot veure a l’acta de la sessió de la mesa de contractació de data 22.04.2022, 
exhaurit el termini de presentació d’ofertes, constaven com a presentades, mitjançant l’eina de 
Sobre Digital les ofertes presentades pels següents licitadors: 
 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- X , NIF XXX952XXC 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
En el cas del Sr. X, per acord unànime dels membres de la mesa, va resultar exclòs per 
contaminació de sobres al presentar conjuntament l’oferta relativa als criteris avaluables sota 
judici de valor i la relativa als criteris de valoració automàtica. L’exclusió va ser notificada a 
l’interessat en data 25.04.2022 i va esdevenir ferma el 26.06.2022. 
 
7.- En data 29.06.2022, mitjançant instància presentada amb número de registre d’entrada 10466 
de 2022, el Sr. X poder accedir a les memòries tècniques presentades pels tres licitadors 
anteriorment esmentats.  
 
8.- En data 16.09.22 l’Ajuntament ha requerit a les tres empreses licitadores per tal que en el 
termini de tres dies indiquessin  quina part de la documentació que han presentat com a contingut 
del sobre 2 (el que conté els criteris sotmesos a judici de valor) consideren que té caràcter 
confidencial. En el mateix requeriment s’ha fet constar que, d’una banda, en cas que no contestin 
en el termini previst es considerarà que no han atorgat el caràcter de confidencial a cap element 
dels que integren el sobre 2 de la seva proposició per optar a l’adjudicació del contracte esmentat. 
D’altra banda, també s’informava en aquest requeriment, que la indicació de confidencialitat feta 
pels licitadors no seria vinculant per l’Ajuntament. De tal forma que, finalment, seria l’òrgan de 
contractació qui acabaria decidint, en base al seu criteri jurídic, quina part de la documentació 
demanada tenia aquest caràcter de confidencialitat.  
 
9.- En el termini atorgat, consta com a resposta al requeriment esmentat instància genèrica de la 
Sra. X, amb registre d’entrada número 2022-14944, declarant la confidencialitat d’un dels 
documents integrats en el sobre 2. En concret es tractaria del document anomenat "LLISTAT 
AMB EL DETALL DE CADASCÚN DELS PRODUCTES QUE S’OFERIRAN EN EL SERVEI DE 
BAR RESTAURANT DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORT “11 DE SETEMBRE” DE SANT 
CELONI,” atès que a criteri de la interessada, té caràcter confidencial “Ja que posa en manifest 
el que es voldria posar de carta amb els preus i fotografies. Es considera un secret comercial i 
que podria perjudicar a futures licitacions si es dona aquesta informació.” 
 
10.- En data 06.10.2022 el Tècnic d’administració general adscrit a l’àrea de secretaria va emetre 
informe jurídic que consta a l’expedient i que conté les consideracions jurídiques que a 
continuació es transcriuen i que serveixen de fonamentació i motivació als acords que es 
proposen a la Junta de Govern Local: 
 
“1.- La condició d’interessat del Sr. X  i el dret d’accés a l’expedient.  
 
L’article 52 de la LCSP permet als interessats sol·licitar accés a l’expedient en el termini previst 
per a interposar el recurs especial en matèria de contractació. Entén la normativa que aquest 
accés és necessari per oferir les màximes garanties a l’interessat que pretengui impugnar un 
acte o acord dut a terme per l’òrgan de contractació o per la mesa de contractació en algun dels 
moments procedimentals de les diverses fases del procediment de contractació. El límit a l’accés, 
segons aquest mateix article, és el límit de confidencialitat establert en aquesta mateixa llei. 



 

 

Aquest límit ve prescrit a l’article 133 de la LCSP i es circumscriu als extrems que examinarem 
més endavant.  
 
En el que fa referència al cas que ens ocupa en quant a la consideració d’interessat del Sr. X, no 
resulta d’aplicació l’article 52 de la LCSP en la mesura que el contracte que és objecte d’aquest 
expedient no es troba subjecte a recurs especial en matèria de contractació en els termes 
previstos per l’article 44 de la LCSP. Però, a més, el Sr. X va ser exclòs del procediment de 
contractació en el moment procedimental que s’ha detallat en els antecedents. Aquest tràmit 
qualificat va esdevenir ferm en el moment que va transcórrer el termini per interposar qualsevol 
dels recursos indicats en el peu de recurs, de conformitat amb la normativa vigent,  de la 
notificació de l’acord a l’interessat sense que aquest els interposes.  
 
De resultes de l’anterior es deriva que el Sr. X ja no tingui interessos legítims com a licitador en 
aquest procediment de contractació. Aquesta exclusió deslegitima el Sr. X  per a impugnar 
qualsevol dels acords que l’òrgan de contractació prengui en el procediment de contractació (ja 
sigui l’adjudicació o qualsevol altre dels acords que serien susceptibles de ser impugnats pels 
licitadors i per aquells que tinguin interessos legítims a defensar), tal com confirma reiterada 
doctrina dels òrgans competents per la resolució de recursos especials en matèria de 
contractació ( per exemple, la Resolució nº 21/2022 del Tribunal català de contractes del sector 
públic que recull una detallada argumentació sobre la legitimitat per a recórrer acords adoptats 
per l’òrgan de contractació, o la Resolució nº 1239/2019 del Tribunal administratiu central de 
recursos contractuals que especifica la falta de legitimació del licitador fermament exclòs per a 
impugnar un acord d’adjudicació). 
 
Ara bé, la falta de legitimitat per impugnar els acords que es prenguin en el marc del procediment 
de contractació no s’ha de confondre amb la falta de capacitat per a sol·licitar l’accés als 
documents que formen part d’un expedient administratiu. 
 
En aquest sentit cal tenir en compte la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern que en el seu article 18 estableix el dret d’accés a la 
informació pública en els termes següents: 
 
“1. Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 2.b, 
a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. 
 
2. L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta 
subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.” 
 
Veiem, per tant, que per poder exercir el dret d’accés a la informació pública no resulta necessari 
tenir cap interès personal en l’àmbit de la informació pública a la que es vol tenir accés.  
 
Ara bé, per veure el que es considera informació pública, hem d’observar allò establert a l’article 
2.b) de la mateixa llei que defineix la informació pública com aquella elaborada per l’administració 
i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les 
seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que 
estableix aquesta llei. 
 
Per tant, la documentació a la que demana accés el Sr. X entraria en els marges d’aquesta 
definició en la mesura que les ofertes presentades pels diferents licitadors han estat lliurades a 
l’Administració en l’exercici de les seva activitat i funcions.  
 
2.- L’atorgament del caràcter de confidencial a elements constitutius de l’oferta 
 
Per últim, acreditat que el Sr. X no és interessat en el procediment de contractació però sí que 
pot exercir el seu dret a l’accés a la informació pública que consta a l’expedient, queda comprovar 
si la documentació sol·licitada per ell supera els límits establerts per la pròpia llei 19/2014. En 



 

 

aquest sentit, l’article 21 de la llei estableix els límits següents pel dret d’accés a la informació 
pública: 
 
“1. El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la 
divulgació de la informació comporta un perjudici per a: 
 
a) La seguretat pública. 
 
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries. 
 
c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el 
secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei. 
 
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva. 
 
e) Els drets dels menors d’edat. 
 
f) La intimitat i els altres drets privats legítims. 
 
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
2. El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té 
la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei. 
 
3. Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el 
coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur 
personalitat en el futur. L’accés a la informació pot ésser denegada en aquest supòsit, llevat que 
se’n pugui garantir el caràcter anònim, i sens perjudici del que estableixen els articles següents.” 
 
Atès que l’objecte de la petició d’accés és la documentació relativa als criteris sotmesos a judici 
de valor presentat pels diferents licitadors, haurem de veure si a aquesta documentació li resulta 
aplicable alguna de les anteriors limitacions. En particular les que apareixen a les lletres c) i g) 
de l’apartat 1, així com l’apartat 2 de l’article esmentat que fan referència a la confidencialitat o 
protecció que pot recaure en part de la informació en virtut d’una norma amb rang de llei o al 
caràcter de secret professional i als drets de propietat intel·lectual i industrial. Tots aquests 
elements ens porten a l’article 133 de la LCSP, que fa referència a la confidencialitat de les 
ofertes presentades pels licitadors: 
 
L’article 133 de la LCSP estableix que el caràcter confidencial de determinada documentació que 
formi part de l’oferta ha de ser establert pels licitadors en el moment de presentació de la 
proposició. En el procediment de contractació que ens ocupa cap dels tres licitadors va 
assenyalar cap part del contingut de la seva oferta com a confidencial en el moment de presentar-
la.  
 
Però l’article 133 encara va més enllà i estableix que aquest caràcter confidencial afecta els 
secrets tècnics o comercials  de les ofertes o d’altres informacions que poguessin falsejar la 
competència però aquest caràcter  no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta dels 
adjudicataris. 
 
La protecció d’aquestes dades empresarials, està estretament vinculada al principi de lliure 
competència i a la llibertat d’empresa i és especialment important en matèria contractual on es 
troba especialment garantida per la Llei de Contractes del Sector Públic. També cal dir, però, que 
diversos pronunciaments de les diferents juntes consultives de contractació i de la comissió de 
garantia del dret d’accés a la informació pública posen de manifest que:  
 
D’una banda, que la declaració de confidencialitat que han de fer les empreses licitadores, no 
vincula a  l’òrgan de contractació, que és qui ha d’acabar decidint, de forma motivada, si la 



 

 

informació que l’empresa declara com a confidencial, mereix o no ser protegida i ser mantinguda 
com a confidencial, en funció del seu contingut. 
 
I de l’altra, la declaració de confidencialitat que puguin fer les empreses licitadores no pot abastar 
la totalitat de la documentació presentada, ni tenir una motivació genèrica, si no que ha d’indicar 
amb precisió els documents concrets afectats i les raons objectives i específiques que justifiquen 
la seva confidencialitat 
 
En aquest sentit el Tribunal Administratiu Central  de Recursos  contractuals en resolucions 
592/2014, 45/2013, determina que una extensió de la confidencialitat a tota proposició de 
l‘adjudicatari podria estar en frau de llei i que, en darrera instància haurà de ser l’òrgan de 
contractació qui determini quins documents estan afectats per la consideració de confidencialitat 
i quins no.  
 
L’informe de la Junta Consultiva de contractació de Catalunya, 11/2013, va concloure que la 
confidencialitat no pot significar una vulneració dels principis de publicitat i transparència en el 
sentit que quedi buit de contingut el dret dels altres licitadors a accedir a la informació en què es 
fonamentin les decisions que s’adoptin al llarg del procediment. 
 
De fet, en aquest cas qui sol·licita la documentació configurativa de les ofertes és un licitador 
exclòs però el mateix raonament caldria aplicar-lo si fos un dels tres licitadors que han arribat a 
la fase final de valoració de les ofertes qui demanés accés a la documentació de les ofertes dels 
altres licitadors.  
 
Aquest informe incideix en la documentació que pot considerar-se confidencial, sobretot la 
presentada pels li citador per acreditar la seva solvència econòmica i tècnica perquè així mateix 
ho estableix el RD 1098/2001, i els que es refereixen a la protecció de dades, informació de les 
persones físiques identificades o identificables. Insisteix l’informe esmentat en la impossibilitat 
d’una declaració genèrica, ja que aquesta declaració no pot ser indiscriminada, i no pot deixar 
buida de contingut els principis de publicitat i transparència. 
 
Conclou aquest informe que amb caràcter general ha de considerar-se que els principis de 
publicitat i transparència han de prevaldre sobre el principi de confidencialitat. Aquesta 
confidencialitat ha de ser motivada  i justificada en raons objectives amb la finalitat de protegir 
interessos legítims, i ha de ser proporcional a l’interès  que s’intenti protegir.   
 
Per tant, per entendre que la norma amb rang de llei a la que fa referència l’article 21 de la llei 
19/2014 atorga el caràcter de confidencial a l’oferta i, per tant, la situa més enllà del dret a l’accés 
a la informació pública han de concórrer, en virtut de l’esmentat article 133 de la LCSP els 
següents requisits: 
 

- Que l’empresa que ha lliurat la documentació de la seva oferta l’hagi declarada 
confidencial.  

- Que la declaració de confidencialitat estigui degudament justificada, no amb una 
motivació genèrica. 

- Que la documentació afectada per aquesta declaració s’indiqui amb precisió. 
- Que la declaració de confidencialitat afecti a secrets tècnics o comercials de les ofertes 

o d’altres informacions que  poguessin falsejar la competència però aquest caràcter  no 
es pot estendre a tot el contingut de l’oferta dels adjudicataris. 

 
En el cas concret que ens ocupa, hem vist a l’antecedent número 9 que la Sra. X considera que 
cal atorgar el caràcter de confidencial al Llistat amb el detall de cadascun dels productes que 
s’oferiran en el servei de bar restaurant en la mesura que aquest document posa de manifest la 
carta amb els preus i fotografies. Veiem, per tant, que aquesta licitadora considera que els preus 
i les fotografies del productes que ofereix tenen el caràcter de secret comercial i que el seu 
coneixement podria perjudicar a futures licitacions.  
 



 

 

Respecte a aquest extrem cal referir, en primer lloc, que la licitadora no ofereix cap argument per 
a justificar l’atorgament del caràcter de confidencial a l’esmentada documentació. Tan sols una 
referència genèrica al fet que “es considera un secret comercial i que podria perjudicar a futures 
licitacions si es dona aquesta informació” però no hi ha cap justificació de la seva condició de 
secret comercial ni s’acredita l’eventual perjudici de futures licitacions. Estem, de fet, davant 
d’una declaració no motivada i no justificada en raons objectives.  
 
Més enllà de la manca de justificació, l’article 133 LCSP estableix que la confidencialitat de 
l’oferta només podrà fer-se extensiva a documents que tinguin una difusió restringida i en cap 
cas a documents que siguin públicament accessibles. En el cas de la instància presentada per 
la Sra. X, precisament atorga el caràcter de confidencialitat a la part de la seva oferta que, per la 
seva pròpia naturalesa, està destinada a ser públicament accessible no ja a la resta de licitadors 
o interessats en el procediment administratiu sinó al públic en general. La carta del bar restaurant 
i els preus dels productes que la integren són elements que, en cas de resultar adjudicatària, 
seran visibles per a tots els usuaris del bar-restaurant.  
 
Per tant, respecte dels requisits que l’article 133 LCSP estableix per a considerar com a 
confidencial part de la documentació, veiem que no és compleix el de justificació deguda més 
enllà d’una motivació genèrica.  
 
Pel que fa al requisits de que la declaració de confidencialitat afecti a secrets tècnics o 
comercials, resulta particularment aclaridor el  Criteri interpretatiu 1/2019 de 24 de setembre 
elaborar pel Consell de Transparència i bon govern que arriba a les conclusions següents: La 
qualificació d’una determinada informació com a secreta o confidencial ha de fer-se en relació 
amb els criteris que a continuació s’indiquen. 
 
Ha de ser relativa a circumstàncies que guardin una connexió directa amb l’activitat econòmica 
pròpia de l’empresa i ha de tractar-se d’informació que no tingui caràcter públic, és a dir, que no 
sigui àmpliament coneguda o no resulti fàcilment accessible per a les persones que formin part 
dels cercles on habitualment s’utilitzi aquest tipus d’informació.  
 
La voluntat de mantenir secreta la informació ha d’obeir a un legítim interès objectiu de naturalesa 
econòmica que pugui ser identificat. Per exemple, s’ha de poder argumentar de quina manera la 
revelació de la informació produeix el detriment de la competitivitat de l’empresa titular del secret 
davant dels seus competidors o debiliti la seva posició en el mercat o li causi un dany econòmic 
al fer accessible als competidors coneixements exclusius de caràcter tècnic o comercial.   
 
Afegeix el Consell que no resulta suficient argumentar l’existència d’una possibilitat incerta que 
pugui produir algun dany sobre els interessos econòmics i comercials per aplicar el límit d’accés 
amb caràcter general. El perjudici ha de ser definit, indubtable i concret. El dany en qüestió ha 
de ser substancial, real manifest i directament relacionat amb la divulgació de la informació. 
 
Cap d’aquests extrems es justificat per la declaració de confidencialitat de la Sra. X ni resulta 
aplicable al cas concret de la informació de la que aquí es tracta.  
 
Per tant, queda acreditat que la documentació demanada pel Sr. X no està afectada per la 
confidencialitat referida a l’article 133 de la LCSP i, en conseqüència no supera els límits del dret 
d’accés a la informació pública de l’article 21 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Conclusions 
 
De resultes de l’anterior, qui subscriu aquest informe considera que resulta preceptiu donar accés 
al Sr. X a la informació demanada a la seva instància i que no correspon atorgar el caràcter de 
confidencial al document referit per la Sra. X a la instància que ha presentat com a resposta al 
requeriment emès per aquest ajuntament.”  
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Fonaments de Dret: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, articles 52 i 133.  

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, articles 2, 18 i 21.  
 

A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar la sol·licitud d’accés a documentació que consta a l’expedient  de contractació 
de la concessió del servei de bar restaurant del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de 
Sant Celoni  formulada pel Sr. X mitjançant instància presentada amb número de registre 
d’entrada  2022-10466. 
 
SEGON. Desestimar la declaració de confidencialitat efectuada per la Sra. X  respecte de part 
de la documentació constitutiva de la seva oferta mitjançant instància amb registre d’entrada 
número 2022-14944. 
 
TERCER. Indicar als serveis de secretaria que adoptin les mesures necessàries per a fer efectius 
aquests acords.  
 
QUART. Notificar aquests acords als interessats amb expressió de recursos que poden 
interposar-se. 
 
8. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ (CURS 2022-2023).  
 
1. Des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 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. 
- Potenciar la creació i la promoció cultural de la ciutadania  
 
2. 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.   
 
3. Es detalla tot seguint les característiques de cadascuna i l’estudi econòmic. 
 

Nom de l'activitat: Preu públic curs de dibuix i pintura     

Àrea: Àrea de Cultura i Educació      

Àmbit: Cultura  (Centre Municipal d'Expressió)    

Inici i duració: curs escolar     

        

      

Costos previstos Aplicació press Import previst 

       

1. Costos directes (1.1+1.2)    1.131,00 € 

       

1.1 Despeses personal     1.131,00 € 

1.1.1 Despesa imputable professor/a 07326C022606 1.131,00 €   

Ass.Creatius Plàstics Jorca ( 3,9091 €/h * 22h)     

1.1.2.Despesa imputable tècnic/a      



 

 

   0,00 €   

       

       

1.2 Despeses en béns correns i serveis    0,00 € 

1.2.1. Subministrament  0,00 €   

1.2.2. Lloguer tarima  0,00 €   

1.2.3. Seguretat  0,00 €   

       

2. Costos indirectes *    67,86 € 

(6% dels costos directes)  67,86 €   

       

3. Total costos (1+2)    1.198,86 € 

       

Ingressos previstos Concepte press Import previst 

34203 Preu públic cursos CME     

       

4. Subvencions    0,00 € 

   0,00 €   

       

5. Quota matrícula     1.198,86 € 

5.1 Preu unitari   92,22 €   

       

6. Quota mensual    0,00 € 

6.1 Preu unitari   0,00 €   

6.2 Mensualitats  0    

       

7. Quota assegurança    0,00 € 

7.1 Preu unitari   0,00 €   

       

8. Quota material    0,00 € 

8.1 Preu unitari   0,00 €   

       

Nombre previst d'inscripcions (màxim) 13   

       

6. Total ingressos (4+5+6+7)     1.198,86 € 

    

Diferència (6-3)    0,00 € 

    

Percentatge de cobertura del servei  100,00% 

    

* 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.  

 
4. En data 20 de setembre de 2022 la Directora d’Educació, Cultura i Esports ha emès   informe 
favorable a la seva aprovació i en data 22 de setembre de  2022, la Intervenció municipal ha 
emès la diligència conforme es tracta d’un expedient no subjecte a fiscalització. 
 
 
 



 

 

 
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. 
 
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 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 
escolar) 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19.00 a 21.00 h     ____________________________________  92,22 € 
 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament con en dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquests acords. 
 
3. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
9. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES ENTRADES AL RECINTE TEATRE 
MUNICIPAL ATENEU DINS EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE AL 2N SEMESTRE 
DE 2022.  
 
1. El Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni és un equipament adherit a la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA), i integrat 
al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), regulat pel Decret 
9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
 
2. En tant que equipament escènic i musical local bàsic adherit a la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals de l’ODA i integrant de l’SPEEM, el Teatre Municipal Ateneu ha de donar compliment 
als paràmetres d’activitat establerts per a la tipologia d’equipaments escènics E2, regulats en 



 

 

l’Ordre CLT/168/2017, de 21 de juliol, dels paràmetres mínims de determinats equipaments del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, i de les xarxes de cooperació. 
 
3. En tant que això, el Teatre Ateneu acull en el 2n semestre de 2022 una programació 
d’espectacles que forma part de la temporada de programació professional estable i d'arts 
escèniques i música, diversa en gèneres, formats i estils. 
 
4. La programació estable del Teatre Ateneu en el 2n semestre de 2022 s’ofereixen al públic amb 
entrada de pagament. 
 
5. La selecció dels espectacles que conformen la programació del Teatre Ateneu es fa tenint en 
consideració l’oferta de mercat inclosa al Programa.cat, aplicant criteris artístics definits pel 
personal tècnic especialista de l’Ajuntament, així com altres criteris indissociables (econòmics, 
tècnics, logístics, etc.). 
 
6. Valorada la idoneïtat de les ofertes de mercat i el seu encaix en la programació del teatre, amb 
aplicació de criteris artístics, s’ha considerat pertinent incloure en la programació els següents 
espectacles: 
 

Espectacle Cia Gènere Data 

Terra Baixa, d’X  El Llop/ La Perla 29 Teatre 11/11/22 

Jetlag 31 Fam Música 12/11/22 

Castanyoles Líriques Ponce, Corbella, Moret Música 12/11/22 

Concert Selvatana 
2022 

Orquestra La 
Selvatana 

Música 13/11/22 

Tango Jazz 
Enrique Telleria & 
BigBandBegues 

Música 04/12/22 

Nadales pels més 
menuts 

Concerts pels més 
menuts 

Música 11/12/22 

  
7. La presentació al públic dels espectacles de la programació estable del Teatre Municipal 
Ateneu en el 2n semestre de 2022 comporta l’aprovació del preu de l’entrada al recinte. 
 
8. El preu d’entrada que es proposa té en consideració següents aspectes:  
   
a) l’estudi econòmic de les activitats que es detalla en el punt 4t d’aquest informe 
 
b) promoure una programació cultural estable amb la voluntat de contribuir a la realització personal, 
de cohesió social, de participació ciutadana i de democratització.  
 
Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i creativitat, ciutadania, 
identitat i capacitat crítica. 
 
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. 
 
Com a element de dinamització ciutadana, la cultura pot potenciar la participació a partir de la 
corresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions compartides. 
 
Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom hi ha de poder tenir 
accés.     
 
c) l’existència d’una dotació suficient en el pressupost de l’entitat per a la cobertura de la diferència 
resultant que permet fixar un preu per sota del límit previst per cobrir el cost de l’activitat a realitzar. 



 

 

 
9. Per tal d’aconseguir els reptes indicats, any rere any, es plantegen algunes estratègies per arribar 
a nous públics i ampliar l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, en la programació cultural A 
l’Ateneu 2022 – 2n semestre es planteja continuar: 
 
- Aplegant la programació cultural del segon semestre de 2022 en un únic programa a fi de “vendre” 
un projecte cultural global.  
- Promovent 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.). 
- Mirar d’arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents agents, 
com la comissió jove. 
 
10. En aquest sentit, i amb la voluntat de garantir l’accessibilitat del públic als espectacles 
programats es proposen uns preus més ajustats donat l’especial interès general, social i de servei 
públic que aquest Ajuntament té envers l’accés a la cultura del conjunt de la població. 
 

Espectacle Cia Preu 

Terra Baixa, d’X  El Llop / La Perla 29 
15€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Jetlag 31 Fam 
5€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Castanyoles Líriques Ponce, Corbella, Moret 
8€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Concert Selvatana 2022 Orquestra La Selvatana 
8€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Tango Jazz 
Enrique Telleria & 
BigBandBegues 

8€ entrada general 
Exclòs de descomptes 

Nadales pels més 
menuts 

Concerts pels més menuts 
5€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

 
 
11. Es detalla tot seguint l’estudi econòmic amb el pressupost de les despeses que configuren el 
cost d’aquesta programació es troben previstes en els aplicacions pressupostàries següents: 
 

Fitxa activitats  

    

Nom de l'activitat Programació Ateneu 2n semestre 2022 

Àrea: Cultura    

Àmbit: Programacions    

Inici i duració: 
Del 12 de novembre a 11 de desembre de 
2022 

        

    

Contingut del projecte:       

11 de novembre, 8 del vespre TERRA BAIXA    

  Companyia (programa El Llop)   

12 de novembre, 7 del vespre CASTANYOLES LÍRIQUES 

     

12 de novembre, 11 de la nit JETLAG 

  31 FAM    

13 de novembre, 6 de la tarda CONCERT SELVATANA 2022   



 

 

  Orquestra Selvatana   

4 de desembre, 8 del vespre TANGO JAZZ    

  Enriques Telleria & la Big Band de Begues 

11 de desembre, 2/4 d'11 i 12 del migdia ESPECTACLE DE NADALES PER MENUTS 

  Concerts pel més Menuts   

 
 

 
 

Costos previstos Aplicació press Import previst 

       

1. Costos directes (1.1+1.2)    35.700,00 € 

       

1.1 Despeses personal     1.000,00 € 

1.1.1 Personal (tècnics de so i llum) 07 334 G0 22703 1.000,00 €   

       

1.2 Despeses en béns correns i serveis    34.700,00 € 

1.2.1. Contractacions 07 334 G0 22609 33.267,00 €   

Terra Baixa (-2.015,00 €, programa.cat) 9.117,00 €   

31 FAM (-3.410,00 €, programa.cat)  9.900,00 €   

Castanyoles líriques  2.420,00 €   

Orquestra Selvatana (- 2.105,00 €, programa.cat) 5.850,00 €   

Tango Jazz_Telleria (-1.240,00 €, programa.cat) 3.600,00 €   

Nadales per menuts (-1.008,00 €, programa.cat) 2.380,00 €   

       

1.2.2. Lloguer de so i llum 07 334 G0 20303 1.500,00 €   

1.2.3. Impressió i distribució programes 07 334 G0 22602 500,00 €   

       

2. Costos indirectes *    5.355,00 € 

(15% dels costos directes)  5.355,00 €   

       

3. Total costos (1+2)    41.055,00 € 

       

Ingressos previstos Concepte press Import previst 

4. Venda entrades    21.830,00 € 

  34915 21.830,00 €   

Terra Baixa (520 x 15 €)   7.800,00 €   

31 FAM (750 x 5 €)  3.750,00 €   

Castanyoles líriques (120 x 8 €)  960,00 €   

Orquestra Selvatana (520 x 8 €)  4.160,00 €   

Tango Jazz (520 x 8 €)  4.160,00 €   

Nadales per menuts (200 x 5 €)  1.000,00 €   

       

5. Total ingressos (4+5+6+7)     21.830,00 € 

    



 

 

Diferència (5-3)    -19.225,00 € 

    

Percentatge de cobertura del servei    53,17% 

    

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

aplicacions corresponent.  

12. En data 20 de setembre de 2022 la Directora d’Educació, Cultura i Esports ha emès   informe 
favorable a la seva aprovació i en data 22 de setembre de  2022, la Intervenció municipal ha 
emès la diligència conforme es tracta d’un expedient no subjecte a fiscalització. 
 
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.  
 
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 Cultura, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 

1. Aprovar el preu públic per entrada als espectacles de la programació estable del Teatre 
Municipal Ateneu en el 2n semestre de 2022, segons el següent detall:  

 

Espectacle Cia Preu 

Terra Baixa, d’X El Llop / La Perla 29 
15€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Jetlag 31 Fam 
5€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Castanyoles Líriques Ponce, Corbella, Moret 8€ entrada general 



 

 

Exclòs de descomptes 

Concert Selvatana 2022 Orquestra La Selvatana 
8€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

Tango Jazz 
Enrique Telleria & 
BigBandBegues 

8€ entrada general 
Exclòs de descomptes 

Nadales pels més 
menuts 

Concerts pels més menuts 
5€ entrada general 

Exclòs de descomptes 

 
2. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució de 
l’acord. 
 
3. Publicar aquests 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 municipal, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
    


