PROCEDIMENT :
- Núm. : 1613/2018
- Nom : Aprovació del concert de les Catarres
DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Aprovació del preu públic pel concert del grup musical Els Catarres (exp.
1613/2018)
Primer. Des de la regidoria de cultura és té la voluntat de realitzar dins els actes de la
Festa Major d’hivern 2019, un concert adreçat als joves a càrrec del grup ELS
CATARRES, el divendres 25 de gener de 2019 al pavelló municipal d’esports.
Segon. La realització d’aquest acte suposarà un cost econòmic per l’ajuntament, per la
qual cosa, caldrà implantar un preu públic; a tals efectes, el tècnic de cultura ha emès
un informe de data 16-11-2018, obrant a l’expedient, proposant el preu de l’activitat per
als assistents. En aquest informe es deixa constància que, tenint en compte que ELS
CATARRES per contracte te la potestat de limitar el preu de les entrades pel concert, i
com es desprèn en el text del contracte (obrant a l’expedient 1571/2018) el preu de
l’entrada anticipada no podrà ser superior als 13 € i el preu a taquilla no podrà superar
els 16€.
Tercer. 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 no concorrin cap de les circumstàncies especificades
en la lletra b), de l’article 20.1 d’aquesta Llei.
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 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus
públics haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmic-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.
Quart. 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.
Cinquè. La competència per a l’establiment de preus públics, correspon a la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
-Òrgan delegant: Ple
-Data de delegació: 22.6.2015
-Publicació al BOPB: 7.7.2015
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 03/12/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

DEPARTAMENT : Cultura i Festes

Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el preu públic per al concert de pagament de la Festa Major d’Hivern
2019, següent:
Activitat

Lloc

Preu entrades

Concert els Catarres

Pavelló d’Esports

13,00 € anticipada
16,00 € taquilla

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.
Tercer. Notificar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu
coneixement i efectes.
Quart. Declarar que:

-

L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:
Sentit de l’acord
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Número de sessió: 26/2018
Data de la sessió: 03.12.18
Número d’acord: 1
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe

Pàgina 2 de 2
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: AF6KKR2RZLFZQJXWXHPW9AHC7 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

-

