
 

 

 
20141218: Acta del Consell de Cultura - 2014 

 

El 18 de desembre de 2014, a les 19:00 h, i a l’espai de la Regidoria de Cultura, Lleure i 

Esports, de l’Espai Tolrà, es reuneixen en Consell de Cultura les següents persones:  

Josefina Llauradó, per Comissió d’Història; Joana Zoyo, per Cine Club Castellar;  

Enric Benavent, pel Grup Pessebrista; Carme Ventura, per la Coral Xiribec;  

Montserrat Dasilva i Josep Moya, pel Coro Rociero; Gemma Cabau, per l’Escola 

Nocturna; Isabel Hosta i Maria Alagueró; per la Coral Sant Josep; Bea Garcia; per CIU; 

Joan Ventura per ASAC i Ball de Gitanes; Dani Pérez per PSC; i Pepa Martínez, regidora; 

Eulàlia Costa, cap d’àrea i Vicenç Altimira, tècnic aux., per la Regidoria de Cultura i 

Lleure. 

 

Bea Garcia i Enric Benavent deixen el Consell a les 20:00 h, moment en el que 

s’incorpora la Gemma Cabau 

 

Només donar inici la Pepa Martínez al Consell la Josefina Llauradó per l`interès 

d’Hisenda pel voluntariat de Cultura,. 

La Pepa  comunica que encara no ha arribat cap notificació del govern central sobre 

l’aplicació de la llei que ja s’aplica al Lleure, AMPAS i finalment a Esports, però que 

s’està confeccionant un document de compromís entre les entitats i els voluntaris on 

s’especifica que el voluntari no cobra res per la seva feina, però si per les despeses que 

es puguin ocasionar en la seva tasca de voluntari. 

 

A continuació la Pepa Martínez  posa a votació l’acta del Consell anterior que queda 

aprovada per unanimitat, tot i no haver-hi quòrum. 

 

La Pepa presenta els pressupostos per l’any 2015 i informa que son semblants als de 

l’any que ara acaba amb la única diferència que la partida de Despeses Tècniques s’ha 

vist reduïda en un 25% al aplicar el descompta que Sonostudi fa oferir en el concurs, 

que va guanyar, per l’obtenció del servei i manteniment del so i llum de les activitats 

de l’Auditori i d’aquelles altres que l’Ajuntament li sol·liciti. 

La Pepa avisa que el descompte previst no s’està veient reflectit en la facturació a 

causa d’aquella clàusules  que no en preveien en el plec de bases del concurs com  així 

ho permet la llei concursal. 

 

També comunica que la partida de la Biblioteca per a compra de llibres es veurà 

afectada a causa del nou cànon a pagar pel préstec de llibres. 

 

El Joan Ventura treu el tema de la SGAE i avisa que no factura com s’hauria de fer i 

demana que el seu pagament no s’efectuï fins que quedi clar com SGAE ha de facturar. 

L’Eulàlia comunica que l’Interventor ja va posposar el pagament de la factura de l’any 

2013, per no estar  conforme amb els conceptes de la factura, també comunica que 

SGAE no ha enviat la pre factura de l’any 2014 per a la seva conformitat. 

 



 

 

L’Enric Benavent demana que el tema de les subvencions a les entitats tinguin una 

resolució molt més ràpida de la que estan tenint actualment. Demana que es resolgui 

com a molt tard pel mes de març i no pel mes de novembre com està passant ara, ja 

que les entitats necessiten saber amb que poden comptar per a poder fer els seus 

pressupostos per l’any en curs. 

La Pepa li respon que s’ha queixat diverses vegades a Intervenció, però la resposta que 

ha rebut és que la burocràcia és la que és. 

 

L’Enric Benavent i el Joan Ventura també demanen formació sobre la llei de 

transparència sobre l`impost de societats. 

La Pepa li respon que s’ha demanat a la Diputació l’assistència d’un tècnic per fer 

aquesta formació per a les entitats, però que la Diputació encara no te la informació 

per a poder muntar aquest assessorament.  

El Joan Ventura comunica que la Generalitat ja està al corrent de tot el que s’ha de fer i 

que té el contacte de l’assessor que pot fer la formació, d’una durada d’una hora i 

mitja, de forma gratuïta i que cal anar amb compte amb el formulari 347 que s’ha 

d’emplenar de forma telemàtica des del 10/12/2014 

També comunica que les entitats ja estan reben informació sobre el que s’ha exposat 

encara que l’Ajuntament (regidors i/o tècnics) no hagi rebut la informació que i 

correspon. 

El Dani Pérez comunica que les bases de les subvencions per les entitats es publicaran 

com a molt tard a  finals del mes de gener perquè les entitats puguin conèixer la 

resolució del tema  a finals de maig.  

El problema és que hi ha entitats que encara no presenten tota la documentació que 

es demana, malgrat els ter requeriments que la llei exigeix que es facin per poder 

tancar els expedients.  

El Dani Pérez comunica que Intervenció ho atura tot a la que falta un sol document 

d’una única entitat ja que la partida de subvencions a les entitats s’ha d’aprovar en 

bloc. 

 

Bea Garcia i Enric Benavent deixen el Consell a les 20:00 h, moment en el que 

s’incorpora la Gemma Cabau 

 

La Pepa Martínez presenta el calendari de festes de l’any 2015 

Entre les activitats programades ressalta l’exposició de la Mar Hernández. que 

produeix l’Ajuntament de Castellar i que rodarà per tot el país. 

A la pregunta del Joan Ventura de qui paga aquest exposició se li respon que va 

subvencionada per Cultura, Participació Ciutadana i Salut.  

També es comenta que l’Aplec de la Sardana torna a passar al primer diumenge de 

març. 

La Pepa exposa el propòsit de tornar a programar algun concert a la Capella pel mes de 

maig, després de l’experiència haguda amb Pax Cor Cambra. 

La Carme Ventura proposa que la Coral Xiribec, amb motiu del seu 25è aniversari pugui 

fer un concert als Jardins del Palau Tolrà  amb la Coral Sant Esteve rememorant aquell 

primer concert de presentació de la coral. 

 



 

 

 

També es lamenta de la carta de contingut antisemita publicada després del concert 

del cor de noies israelianes del passat mes de juliol per l’aiguabarreig de  cultura amb 

política. 

Tot i així proposa mantenir la programació d’un concert coral gràcies a  l’oferta que fa 

la FESEC amb motiu del Festival de Cant Coral de Barcelona.  

També proposa que, amb motiu del seu 25è aniversari,  s’opti a sol·licitar a la FESEC la 

selecció de Castellar per programari un concert amb motiu de Catalunya Coral que es 

dur a terme a finals del mes d’octubre i principis del mes de novembre de cada any. 

 

 A continuació la Pepa Martínez informa que pel mes de març es presentarà el 

reglament d’usos d’instal·lacions municipals pendent d’aprovació per a la posterior 

confecció de la normativa d’usos de cada instal·lació en concret. 

 

Es planteja el tema de les instàncies no emplenades de forma correcta i completa  i 

que ocasiona   errors, endarreriment i malentesos. La solució proposada és que qui faci   

la instància no s’estigui de demanar l’ajut del SAC per emplenar la instància de forma 

correcta i completa.  

 

La Pepa Martínez comunica que la Jornades del Patrimoni dutes a terme per la 

Comissió d’Història amb motiu del Tricentenari ha tingut una excel·lent acollida amb 

una importat participació.  

També comunica que amb la col·laboració del col·lectiu Pedrafina i l’Arxiu d’Història  

s’està treballant amb la senyalització i digitalització del la Ruta Arus, tal i com es va fer 

ambla senyalització els edificis singulars de Castellar del que només queda pendent 

l’ermita del Puig de la Creu. 

La Pepa a continuació passa a comunicar que l’exposició antològica d’aquest any 

estarà dedicada a l’Alfons Gubern i que també rodarà per diferents indrets del país 

 

Per acabar s’informa informa sobre el desenvolupament de la programació de cinema 

amb  el conveni amb Movi Cine. El Vicenç informa de les dades d’assistència de l’últim 

trimestre i de  la programació prevista pel mes de gener. 

Per la seva banda la Joana Zoyo exposa somerament part de la programació prevista 

pel proper Bram 

 

A les 21:00 h i davant a no haver-hi precs ni preguntes la Pepa Martínez  dóna per 

acabat el Consell de Cultura 20014. 

 

  


