
159-SECRE/2016

EXTRACTE

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DEL DIA   26 D’OCTUBRE   DE 2016  

Al saló de Sessions de la Casa Consistorial de la vila de Riudoms, a les dinou
hores i trenta-cinc minuts del vespre del dia vint-i-sis d’octubre de l’any dos mil
setze, sota la presidència de l’Alcalde, senyor Josep M. Cruset Domènech, i
trobant-se  presents els  tinents  d’alcalde Sr.  Carles Garcia  Jardí,  Sra.  Maria
Cros Torrents i Sr. Jordi Domingo Ferré.

Excusa la seva assistència el tinent d’alcalde, el Sr. Xavier Gallego Seuba.

Dóna fe de l’acte la secretària, la Sra. Carmen Alcoverro Beltrán

El senyor alcalde declara obert l’acte.

1/.  PRÈVIA A LA SEVA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS
ACORDS:

ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE FESTES

A proposta de la regidora delegada de Festes

Aprovar  mitjançant  contracte  menor  de  subministrament,  l’adjudicació  a
diferents empreses i proveïdors per l’organització de les Quinquennals 2016
dins els actes de les Festes del Beat, una despesa aproximada de 5.300,00 €
(IVA no inclòs).

2/.  ASSUMPTES DE COMPETÈNCIA DEL PLE MUNICIPAL DELEGATS A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

Aprovar,  si  s’escau, l’establiment i  fixació dels preus públics per a les
entrades dels espectacles de la programació pròpia del  Teatre Auditori
Casal Riudomenc.

D’acord amb l’informe del gestor cultural de l’Ajuntament de Riudoms, de data
11 d’octubre de 2016, pel qual es presenta una proposta de preus públics per a
les  entrades  dels  espectacles  de  la  programació  pròpia  del  Teatre  Auditori
Casal Riudomenc i uns els càlculs dels costos de l'activitat.

Entre  l’octubre  i  el  juny  de  cada  any  s’articula  la  temporada  estable  d’arts
escèniques i altres projectes corresponent a la programació pròpia del Teatre
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Auditori Casal Riudomenc, que preveu la venda d’entrades i que aquesta venda
d’entrades ha d’estar regulada per un preu públic.

Atès que cal distingir entre dos tipus de venda, l’anticipada i la del mateix dia,
essent la primera la que es duu a terme des que s’anuncia la posada a la
venda de l’espectacle o activitat i fins 2 hores abans de l’inici de l’espectacle,
tant per internet com a la taquilla, i la del mateix dia, que és la que es duu a
terme només a la taquilla, el mateix dia de l’espectacle o activitat, des d’1 hora
abans de l’inici i fins el mateix moment de començar.

Vist que, d’entre els projectes que es duen a terme al Teatre Auditori  Casal
Riudomenc, dels que se’n requereix l’aprovació del preu públic de les entrades
són els següents:

PROJECTE D’ARTS ESCÈNIQUES
PROJECTE DE TEATRE FAMILIAR
PROJECTE DE TEATRE PER A ESCOLES

El Teatre Auditori Casal Riudomenc està dividit en dues zones de localitats, que
són les següents:

ZONA A: 494 localitats
Platea: 321 localitats
Llotges de platea est: 5 localitats
Llotja de platea oest: 24 localitats
Amfiteatre: 144 localitats

ZONA B: 26 localitats
Llotja 1: 18 localitats
Llotja 2: 8 localitats

D’acord amb l’informe jurídic de secretaria de data 21 d’octubre de 2016 sobre
el procediment a seguir per a l’establiment i fixació dels preus públics per a les
entrades dels espectacles de la programació pròpia.

Vista  la  Resolució  de  Presidència  de  l’Entitat  Pública  Empresarial  Riudoms
Gestió de data 24 d’octubre de 2016, de proposar a l’Ajuntament de Riudoms la
fixació dels preus públics per a les entrades dels espectacles de la programació
pròpia  del  Teatre  Auditori  Casal  Riudomenc,  de  conformitat  amb  l’informe
presentat pel gestor cultural i atès que l'EPE Riudoms Gestió gestiona aquest
equipament cultural de conformitat amb l'encàrrec de gestió, el número 6, que
es va acordar pel Ple de l'Ajuntament  en sessió extraordinària celebrada el dia
28 d'octubre de 2010.

En  virtut  de  tot  això,  i  vista  la  proposta  de  Regidor  d’Hisenda  de  data  24
d’octubre  de  2016,  i  del  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
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d’Hisenda i  Governació celebrada el  dia  26 d’octubre de 2016,  la  Junta de
Govern, acorda per unanimitat, això que segueix:

Primer.-  Establir  un  preu  públic  per  a  les  entrades  dels  espectacles  de  la
programació pròpia del  Teatre Auditori  Casal Riudomenc per  cada tipus de
projecte i  categoria,  i  d’acord  amb la  zona de les  localitats,  distingint  entre
venda  anticipada  i  venda  el  mateix  dia,  de  conformitat  amb els  càlculs  de
costos corresponents.

Segon.- Fixar i regular els preus públics per a les entrades dels espectacles de
la programació pròpia del  Teatre Auditori  Casal  Riudomenc,  d'acord amb el
següent detall: 

PREU PÚBLIC PER A LES ENTRADES DELS ESPECTACLES DE LA
PROGRAMACIÓ PRÒPIA DEL TEATRE AUDITORI CASAL RIUDOMENC

1. Definició de l'activitat  

Els espectacles que realitza durant la temporada com a programació pròpia el 
Teatre Auditori Casal Riudomenc i en els que es preveu la venda d'entrades 
per a poder-hi assistir.

Els  espectacles  que  es  preveuen  programar  s'engloben  en  tres  tipus  de
projectes que es defineixen a continuació:

PROJECTE  D'ARTS  ESCÈNIQUES:  Aquest  projecte  recull  la  programació
d'espectacles de teatre, dansa, música i espectacles d'entreteniment, d'àmbit
professional, amateur o semiprofessional, seguint criteris  de idoneïtat artística,
qualitat, pluralitat o interès general i sostenibilitat econòmica. Amb la filosofia
d'establir una vinculació estable i constant amb les formacions de teatre, dansa
i  música  del  territori.  Programació  en  caps  de  setmana,  prioritàriament  els
dissabtes a la nit.

El projecte d'arts escèniques es divideix en diferents categories d'acord amb el
catxet de les companyies o artistes, segons detall següent:
◦ CATEGORIA A: Espectacles en els que el catxet es comprengués
entre els 10.001 € i els 12.000 € (sense IVA)
◦ CATEGORIA B: Espectacles en els que el catxet es comprengués
entre els 8.001 € i els 10.000 € (sense IVA)
◦ CATEGORIA C: Espectacles en els que el catxet es comprengués
entre els 6.001 € i els 8.000 € (sense IVA)
◦ CATEGORIA D: Espectacles en els que el catxet es comprengués
entre els 4.001 € i els 6.000 € (sense IVA)
◦ CATEGORIA E: Espectacles en els que el catxet es comprengués
entre els 2.001 € i els 4.000 € (sense IVA)
◦ CATEGORIA F: Espectacles en els que el catxet no superi els 2.000
€ (sense IVA)
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PROJECTE  DE  TEATRE  FAMILIAR:  Aquest  projecte  recull  la  programació
d'espectacles i muntatges en els que es fomenta el gaudi intergeneracional i
que són participatius, educatius i divertits. Programació en el marc de les festes
del municipi i preferentment en caps de setmana.

El projecte de teatre familiar es defineix en la categoria d'acord amb el catxet
de les companyies o artistes següent:
◦ CATEGORIA G: Espectacles en els que el catxet no superi els 2.000
€ (sense IVA)

PROJECTE  DE  TEATRE  PER  A  ESCOLES:   Aquest  projecte  recull  la
programació d'espectacles específics per al públic escolar en coordinació amb
els  centres  educatius  del  territori  i  amb  implicació  del  professorat.  Aquest
projecte facilita l'accés del públic jove, en edat escolar, a les arts escèniques.

2. El projecte de teatre per a escoles es defineix en la categoria d'acord
amb el catxet de les companyies o artistes següent:
◦ CATEGORIA H: Espectacles en els que el catxet no superi els 2.000
€ (sense IVA)

3. Obligats al pagament  

Estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn de les activitats
pels quals s'hagin de satisfer. 

4. Import de l'activitat  

L'import  dels  preus públics fixats per  a les entrades dels espectacles de la
programació pròpia del Teatre Auditori casal Riudomenc són els següents:

PROJECTES ARTS ESCÈNIQUES
TEATRE
FAMILIAR

TEATRE 
PER A 
ESCOLES

CATEGORIA 

PREU PÚBLIC A B C D E F G H

LOCALITATS

ZONA A 
ANTICIPADA 19,83 € 18,18 € 16,53 € 14,88 € 13,22 € 9,92 € 6,61 € 4,96 €

ZONA B 
ANTICIPADA 16,53 € 14,88 € 13,22 € 11,57 € 11,57 € 8,26 € 4,96 €
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ZONA A MATEIX DIA
23,14 € 21,49 € 19,83 € 18,18 € 16,53 €

13,22
€ 8,26 €

ZONA B MATEIX DIA 19,83 € 18,18 € 16,53 € 14,88 € 14,88 € 11,57 € 6,61 €

Aquests preus públics no inclouen l'IVA aplicable.

5. Obligació de pagament  

a) L'obligació de pagament dels preus públics definits al punt primer neix en el
moment d'adquirir les entrades que donaran dret a l'assistència als espectacles
programats pels quals es fixen els preus.

b)  Aquests  imports  no  seran  reintegrables,  excepte  quan  per  causes  no
imputables a qui està obligat al pagament del preu, l'activitat no es desenvolupi,
llavors es procedirà a la devolució de l'import corresponent.

6. Període de vigència  

Els preus fixats en el punt tercer entraran en vigor un cop publicats al BOE i
seran vigents mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses.

Tercer.- Fer constar que el grau de cobertura global d'aquest preu públic sobre
el cost total de l'activitat no arriba al 100%, per la qual cosa s'al·leguen raons
culturals  i  d’interès  públic  per  fixar  preus  públics  per  sota  del  límit  previst
legalment.

Quart.- Informar que aquest dèficit aniria a càrrec del pressupost de l’Entitat
Pública Empresarial  Riudoms Gestió, atès que té encomanada la gestió del
Teatre Auditori del Casal Riudomenc.

Cinquè.- Publicar el present acord per tal que els preus públics entrin en vigor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i
cinquanta minuts de la tarda, 
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