
 

 

 

 

 

 

 

20131106-vas        ACTA CONSELL CULTURA  

 
 
Dimecres, 6 de novembre de 2013, 
Reunits a les 19 h a la Regidoria de Cultura, Lleure i Esports de l’Ajuntament de castellar del Vallès, al c/ 
Portugal, 2-C les següents persones. 
Pepa Martinez (Regidora de Cultura, Lleure i Esports), Eulàlia Costa (Cap d’Àrea de Cultura i Lleure), 
Vicenç Altimira (Tècnic Aux. de Cultura i Lleure), Maria Aldeguer i Isabel Hosta (Coral Sant Josep), Joan 
Ventura (ASAC i Comissió de Festes), Carme Ventura (Coral Xiribec i Comissió de Programació), Josefina 
Llauradó (Comissió d’Història), Montse Planas (Cal Gorina), Dani Pérez (PSC), Josep Carreras (CiU) i Abdó 
Brics .(L’Altraveu) acorden constituir-se en Consell a les 19:15 h, tot i no haver quòrum. Hi ha 
representació de vuit associacions sobre les vint-i-cinc convocades. 
Excusen la seva assistència Jordi Fuster (CAL) i Antoni Cavero (individual) 
 
L’Abdó Brics recorda que a l’anterior Consell es va acordar que la convocatòria del Consell es faria amb 
primera i segona instància.  
 
El primer punt del Consell és l’aprovació de l’acta del Consell anterior que queda aprovada, amb la 
modificació que demana l’Abdó Brics d’incloure el seu nom entre els assistents ja  que a l’acta del 
Consell anterior no hi figura, tot i que reflectia l’acta  en les intervencions que hi hagué durant aquell 
Consell. 
 
La Pepa Martinez comunica que el dimarts de la setmana anterior es va aprovar la partida 
pressupostària per a subvencions a entitats per un import de 22.305,70 € ,  i que ja s’ha informat a les 
entitats que cobraran  el 50 % de la subvenció que els correspon abans de finals de l’actual mes de 
novembre. La Regidoria recorda que per poder cobrar el 50 % restant, les entitats que hagin realitzat 
l’activitat i disposin de les factures i els rebuts corresponents, ja  es poden presentar les justificacions, 
no cal esperar a la finalització del termini que és el dia 31 de gener de 2014. 
 
També comunica que l’import total de la partida de subvencions és d’uns 800 € inferiors a l’import de 
l’any anterior, perquè un parell d’entitats van retirar-se de la convocatòria de subvencions després de 
fer-ne la sol·licitud i haver estat valorada. Aquest import passarà a Serveis Social per cobrir  ajuts per al 
col·lectiu infantil  perquè  puguin fer  activitats culturals i de lleure que no podrien fer per raons 
econòmiques. 
Pel pressupost del proper any es preveu fer una modificació pressupostària per tal d’assegurar aquests 
tipus d’ajuts a aquells col·lectius que ho puguin necessitar.. 
 
L’Abdó Brics recorda que en el Consell anterior  va demanar poder conèixer amb temps suficient 
l’import  de la subvenció a rebre per tal de poder preparar  amb temps la programació de l’any següent. 
La Regidora li respon que així com en anys anteriors aquest problema era degut a la presentació fora de 
termini o incomplerta de les sol·licituds de subvenció, enguany el problema ha estat el canvi 
d’Interventor. La interventora que hi havia va plegar el mes de juliol, l’agost no era hàbil per vacances, i 
el nou Interventor es va incorporar al seu lloc de treball pel setembre, i no va ser fins després de la Festa 
Major, durant la segona quinzena de setembre que no es va començar a gestionar el tràmit 
d’adjudicació de les subvencions 
 
L’Abdó Brics també avisa dels errors que hi ha a la pàgina web de l’Ajuntament sobre els imports  que 
s’indiquen de les subvencions de l’any 2011, error que pot ocasionar mal entesos i mala imatge a 
l’Ajuntament.. 



 

 

 

 

El Dani Pérez explica els motius que han ocasionat aquests errors, que eren només errors informàtics,  i 
que ja s’han solucionat. Encara que es  compromet a verificar-ho per si no s’hagués rectificat de manera 
correcta. 
 
La Pepa Martínez comunica que s’han fet gestions amb l’advocat de l’Ajuntament, el Sr. Cristòfol Torras 
per tal d’endegar una Associació d’Entitats Locals amb l’objectiu  de gestionar de forma conjunta les 
assegurances obligatòries que han de tenir les entitats. D’entrada es descarta la creació d’una Fundació 
per raons estrictament econòmiques. La Pepa Martínez comunica que hi ha dificultat per la creació de la 
Associació a causa de que es necessiten un mínim de deu entitats, amb els seus representants, i els seus 
estatuts i el seu registre oficial i que hi ha falta de disponibilitat de personal per part de les entitats per 
cobrir aquests càrrecs dins de l’Associació. 
Comunica que s’han fet gestions per demanar pressupostos amb Catalana d’Occident i AFIS-Mapfre per 
les assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents de les entitats cultural i de lleure. 
 
Catalana d’Occident ha fet una previsió d’assegurança en funció de cada entitat, el que dona com a 
resultat diferents imports en funció de  l’activitat de l’entitat a assegura, pel que es recomana a les 
entitats que s’informin directament amb l’Eva Ventura de l’oficina de Catalana Occident a Castellar, a la 
plaça del Mercat. Catalana Occident ha ofert un descompte especial, de prop d’un 30 %,  pel volum de 
l’assegurança i pel fet de ser entitats de Castellar. 
 
 
AFIS-Mapfre, en canvi, ha fet una assegurança pel conjunt de les entitats preveient un col·lectiu de 500 
persones per  assegurar, el que dona un import de 0,94 € per membre d’entitat.. En aquest cas AFIS-
Mapfre aplicaria aquest import a cada entitat, però facturant-li al seu nom i NIF. 
 
Aquesta assegurança no impedeix que cada entitat pugui tenir altres assegurances que cobreixin altres 
aspectes com poden ser el material que puguin tenir les entitats, com per exemple ja tenen el Grup 
Il·lusió, per les seves carrosses i material, l’Esbart Teatral pel seu material o  la Banda de trompetes pels 
seus instruments. 
 
La Carme Ventura  comunica que la seva entitat, al pertànyer a la FESEC, ja compta amb una 
assegurança que els hi resulta molt econòmica i que cobreix als membres de la seva entitat quan estan 
actuant amb el logotip de la FESEC. 
 
L’Abdó Brics pregunta si l’assegurança de la que es parla també cobreix als assistents als actes que 
organitzin les entitats. 
La Pepa Martínez li respon que també ho pot cobrir si s’indica  com a fet extraordinari, un cop aportat i 
valorat l’informe de l’activitat en l’any anterior. 
 
La Carme Ventura pregunta sobre els accidents que puguin passar durant la programació d’una activitat. 
La Pepa Martínez li respon que si l’accident és a causa de les instal·lacions municipals qui se’n farà càrrec 
serà l’assegurança de l’Ajuntament, però si és a causa del desenvolupament de l’activitat qui se’n haurà 
de fer càrrec és l’assegurança de l’entitat. 
Si l’entitat cobra ENTRADA per accedir a l’activitat implica que l’entitat organitzadora està al corrent de 
pagament de l’Assegurança de Responsabilitat Civil. 
 
La Regidora informa sobre les inspeccions que la Seguretat Social que es van començar a  fer a totes les 
entitats esportives per comprovar si tot el seu personal, col·laborador i voluntari, està donat d’alta a la 
Seguretat  Social, compleix la legislació laboral i cotitza l’IRPF, encara que només sigui per un parell 
d’hores, contradient que el treball que fan els voluntaris es sense ànim de lucre i de forma 
desinteressada, fet que la llei no contempla.  
Com que els membres de les juntes de les entitats han de respondre de forma individual i amb el seu 
patrimoni personal davant la llei; com l’Ajuntament ha aprovat una moció en contra d’aquest llei 



 

 

 

 

d’inspecció; com que aquestes inspeccions han quedat suspeses temporalment fins a finals d’any; com 
que en el seu moment ja va passar amb les entitat de lleure, com per exemple els Esplais, i també amb 
les AMPAS, i ara amb les entitats esportives, com que es preveu que un futur proper pugui passar amb 
les entitats culturals, que les entitats han de tenir-ho en compte per quan arribi el moment. 
L’Abdó Brics demana que s’hauria de preveure la regularització de la contractació de monitors segons 
preus reals, tenint en compte els horaris a fer tan pel que fa a la Seguretat Social com a l’IRPF d’Hisenda. 
 
La Carme Ventura marxa a les 20:00 h. 
 
Tot seguit es passa a informar sobre les comissions de treball.  
 
La Comissió d’Història no s’ha reunit aquest any perquè continua treballant amb el projecte de l’any 
2012 que la Silvia Saez de l’Arxiu Municipal du a terme recollint testimonis i documentació sobre la 
història de la Tolrà. 
 
La Pepa Martinez comunica que el Joan Pinyot de l’entitat Cal Meima ha proposat que amb motiu del 
300 aniversari dels fets del 1714 es contempli en el Congrés d’Història que s’ha de dur a terme a 
Castellar a la tardor de 2014. L’eix central d’aquest congrés podria ser el treball de recerca que ha fet 
Gemma Garcia Fuertes sobre el jurista castellarenc Francesc Ametller i Perer (1650-1726), signant del 
Decret de Nova Planta. 
 
La Pepa Martinez comunica que l’entitat Viatges i Més proposa un cicle d’activitats en homenatge a 
l’egiptòleg castellarenc Llorenç Baqué Estapé . Les activitats inclouran col·locar una placa a la seva casa 
natal del carrer Major, 11, un curs d’egiptologia i una visita guiada al Museu de Montserrat on hi ha 
dipositat gran part del material que va recollir en Llorenç Baqué 
 
El Vicenç Altimira passa a informar sobre la Comissió de Festes. 
 
La Comissió de Festes està formada per la regidora, un tècnic i, en aquests moments, per 5 persones en 
representació de diferents entitats  relacionades amb la Festa: Sardanes, Bastoners, Grup Il·lusió.. 
Aquesta Comissió es reuneix periòdicament per rebre informació sobre la programació de les Festes 
locals, i col·laboren aportant idees i donant suport de forma voluntària   a la logística en aquells actes 
que així ho requereix. 
La Comissió participa de forma activa en:  

• El Carnaval com a jurat i servei de seguretat. 

• La Caminada Popular com a responsables del control de l’esmorzar 

• L’Aplec de Castellar Vell com a jurat en els diferents concursos que es programen:  
o dibuix,  
o flors boscanes,  
o paelles. 

• La Festa Major suggerint actes, fent el seguiment i la valoració d’aquells que des de 
l’Ajuntament i la Comissió de Festes es programen, donant suport logístic en aquells altres que 
la seva assistència és imprescindible com poden ser per exemple:  

o les Havaneres,  
o les Sardanes, 
o  els concerts  a les places Calissó, Mercat, Mirador i als Jardins del Palau Tolrà,  
o el concert i ball de la Principal de la Bisbal a l’Espai Tolrà 
o al Punt d’Informació,  
o a les activitats infantils programades tan amb motiu de la Jornada de la Infància del 

dilluns com aquelles altres programats al llarg de la Festa Major,  
o a les exhibicions castelleres  
o i com a suport pel Ralli Fotogràfic,  
o entre d’altres. 



 

 

 

 

 
Comunica també que  la Comissió també participa de les reunions de la comissió de programació de 
l’Auditori . 
I per acabar informa sobre la confecció d’un nou cap gros per la figura d’en Carnestoltes, ja que l’actual 
està molt malmesa després de més de set anys d’activitat. 
 
La Regidora passa a informar sobre la programació cultural a l’Auditori que s’ha basat : 
Primer amb el conveni residència de l’OrquestArt, per a un dia d’assaig a la setmana a l’Auditori, a canvi 
de quatre concerts a l’any pel 80 % del taquillatge. 
La programació de grups professionals que comptin amb algun component castellarenc, com per 
exemple Les de Dames de Charlie, el duet Cesc&Montse, o DansaParc amb la col·laboració de la Cia. 
Color Dansa. 
I que per l’any 2014 hi ha previst incorporar a la programació el cor Pax Cor, i una residència amb el grup 
Artcattia de l’Orquesta Terrassa 48  a canvi de tres concerts i el 80 % del taquillatge. 
 
El Vicenç Altimira passa informar sobre la programació de Cine Familiar i Cine a l’Auditori, i comenta que 
el Cine Familiar està totalment consolidat amb una assistència mitja de 120 espectadors, i que la 
programació de Cinema a l’Auditori té consolidada una assistència de 40 persones els diumenges a la 
tarda i ara està en fase de prova la programació els dissabtes nit. 
També passa a informar de la programació del Cicle  de Nadal que es basarà en tres pel·lícules de 
cinema familiar, tres pel·lícules amb el lema de Per Nadal, Cinema Musical, i un concert de jazz amb el 
grup Dejazzvu 
 
La Pepa Martínez informa que el pressupost de Cultura i Lleure per l’any 2014  no ha estat retallat i que 
es pot comptar amb un pressupost similar al de l’any 2013. 
 
També informa que s’ha obert el procediment concurs de la gestió de l’equipament  de so i llum de 
l’Auditori i d’aquelles activitats que organitzi l’Ajuntament i que calgui el seu servei, i que actualment 
gestiona l’empresa SO JC 
 
L’Abdó Brics marxa  a les 20:30 h. 
 
El Dani Perez, regidor de Joventut i Participació, passa a informar sobre el procés de Participació Obert a 
la Ciutadana per revisar el Marc Normatiu de l’Ordenança de Participació Ciutadana, i que hi ha el  
compromís polític de modificar-lo  per adaptar-lo  a la de l’Estat i la Generalitat, i amb l’ assessorament 
de la Diputació, pel que tothom que hi estigui interessat per informar-se o participar-hi nomes cal que 
entrí a la pàgina web i al banner  Participació Ciutadana 
 
La Montse Planas marxa a les 20:45 h. 
 
A Precs i Preguntes el Josep Carreras comenta la poca representativitat de la Comissió de Festes, i el 
Joan Ventura i respon que la gent no en vol formar part, que ja té prou feina a les seves entitats com 
per, a més a més, haver de treballar per la Comissió de Festes . 
 
La Isabel Hosta comenta que s’hauria de posar solució al soroll que ocasionen els més petis amb els jocs 
a la plaça Calissó quan hi ha concerts impedint que hi juguin durant els concerts per mitjà de tanques i 
algú que vigili 
 
A les 21:00 es dona per acabat el Consell. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


