
ANNEX PREUS PÚBLICS

1.- PREU PÚBLIC FESTES/ACTES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT

FESTA MAJOR, dies 23, 24 i 25 de setembre 2016 quota

     - Servei transport interurbà "El bus de la festa" 1,00 €             

     - Tiquets sopar popular dia 23 de setembre 2016 13,00 €           

     - Venda individual d'entrades diàries als concerts de tarda a

         l'envelat del Pavelló "Nòria", que tindrà lloc els dies 

         23, 24 i 25 de setembre 2016 3,00 €             

     - Venda abonament per entrar a tots els concerts de tarda a

         l'envelat del Pavelló "Nòria", que tindrà lloc els dies 

         23, 24 i 25 de setembre 2016 6,00 €             

      - Lloguer d'una taula i sis cadires a tots els balls de l'envelat

         del Pavelló "Nòria", que tindran lloc els dies 23, 24 i 25 de

         setembre 2016 15,00 €           

     - Entrada concert del grup "Macedònia", el 25 setembre 2016 3,00 €             

       (aprovat D.Alcaldia 29/07/2016)

     - Venda gots conmemoratius Festa Major 2016, de plàstic

        no retornables, barraques del Parc S.Salvador, per cada unitat 1,00 €             

       (aprovat D.Alcaldia 30/08/2016)

FESTA DEL COR DE FARNERS

- Esmorzar popular, dia 29 de març 2016 9,00 €             

- Dinar popular, dia 29 de març 2016 12,00 €           

     (aprovat D.Alcaldia 29/02/2016)

CARNESTOLTES

Tiquets sopar carnestoltes, dia 14/02/2009 10,00 €           

     (aprovat D.Alcaldia 02/02/2009)

FIRA RATAFIA

Sopar popular fira ratafia 15,00 €           

     (aprovat D.Alcaldia 09/11/2011)

Entrades concert grup Manel, dia 13/11/2011: 18,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia09/11/2011)

Gots commemoratius de la Ratafia 3,61 €             

    (aprovat C.Govern 06/11/2001)

Pins commemoratius de la Ratafia 2,00 €             

Venda de domassos de color ratafia (vellut pagès) amb logotip

sol i serena de color clar, per engalanar balcons 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 29/10/2015)

FIRA PA AMB TOMÀQUET

Tiquet per adquirir pa, tomaca, oli, sal, vi i aigua 2,00 €             

amb motiu XVI Firal del Pa amb Tomàquet, dia 05/06/2016

    (aprovat D.Alcaldia 27/05/2010)

JOVENTUT

Preu viatge amb bus a Port Aventura pels joves, dia 8 de maig 2011,

celebració 25è aniversari del Carnet Jove. 10,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 29/04/2011)

1r FESTIVAL DOMINI MÀGIC DE POESIA

Concert Xavi Múrcia, dia 4 d'abril 2014, a l'auditori municipal 5,00 €             

Concert Maria del Mar Bonet, dia 5 d'abril 2014, a l'auditori municipal 10,00 €           

Abonament dels concerts dels dies 4 abril (Xavi Múrcia) i 5 abril



(Ma del Mar Bonet) 12,00 €           

Arrossada popular a Farners, dia 6 d'abril 2014 12,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 10/03/2014)

ALTRES

Entrada concert d'Andrea Motis & Joan Chamorro Grup

a l'Auditori Municipal, dia 11 de maig 2012

- preu entrada venda anticipada 15,00 €           

- preu entrada venda a taquilla 18,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 08/05/2012)

Entrada gala lírica auditori municipal, tenor Josep Viader, 24/08/2014 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 28/07/2014)

Entrada concert "1714, un cant a la llibertat", amb Carme Miró (soprano)

i Jordi Armengol (piano), 14/09/2014

- preu entrada 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 04/09/2014)

Entrada concert "Orquestra La Principal de la Bisbal", dia 07/12/14,

a l'auditori municipal

- preu entrada 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 27/11/2014)

Entrada concert de l'Òpera Jove del dia 28/12/2014, a les 19 hores,

al Teatre Catalunya 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 23/12/2014)

Entrada concert Divendres Sant (03/04/2015) de La Flama de Farners

a l'auditori municipal 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 18/03/2015)

Entrada obra de teatre "L'art de fer riure", que es representarà al

Teatre Catalunya el 10/05/2015

- preu anticipada 14,00 €           

- preu taquilla 16,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 27/04/2015)

Entrada concert Orquestra Montgrins 17/10/2015, auditori mpal 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 16/10/2015)

Entrades 22è Concurs teatre amateur Rafael Anglada 2016:

auditori municipal, del 24 gener al 6 març 2016

- preu entrada per a nens/es fins a 10 anys 4,00 €             

- preu entrada per a nens/es a partir de 10 anys, i per a adults 6,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 10/02/2016)

Entrades concert de Josep Tero el 07/05/2016 a les 22h

a l'auditori municipal, dins Festival Domini Màgic de Poesia 10,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 05/05/2016)

Tiquets dinar 22/05/2016 al pavelló de la Nòria, amb motiu de la

Festa Homenatge a la Gent Gran 14,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 19/05/2016)

1- Tiquets "Ruta Vinyoli" a tots els assistents al circuit de la visita

guiada a partir de 10 anys, essent gratuït per a la resta 5,00 €             

2- Tiquets "Ruta de l'Univers de la Ratafia" a tots els assistents al

circuit de la visita guiada a partir de 10 anys, essent gratuït per a



la resta 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 08/07/2016)

Espectacles culturals que es duran a terme a l'auditori municipal, 

durant els mesos d'octubre a desembre 2016:

- diumenge 2 octubre 2016, 18h, "Vuit dones", Companyia La Clau 6,00 €             

- diumenge 23 octubre 2016, 19h, "Kilòmetres", Meritxell Yanes 10,00 €           

- diumenge 13 novembre 2016, 19h, "Pàgina en blanc", Eduard Boada 10,00 €           

- diumenge 27 novembre 2016, 19h, "Acorar", Toni Gomila 10,00 €           

- diumenge 18 desembre 2016, 19h, "Neus Català. Un cel de plom", 

   Mercè Aranega 10,00 €           

- diumenge 26 desembre 2016, 19h, Josep Viader, tenor, amb

   Santi Escura, pianista 10,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia 17/10/2016)

2.- PREU PÚBLIC EXPEDICIÓ CINTES AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA

quota

- per expedició cinta de vídeo del mil.lenari, per unitat 7,20 €             

- per expedició cinta de vídeo de Santa Coloma de Farners 7,20 €             

     (aprovat C.Govern 10/12/2002)

- venda CD "D'una terra. Santa Coloma canta Joan Vinyoli" 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia 27/04/2015)

3.- PREU PÚBLIC ESTANDS FIRES

ESTANDS FIRA MULTISECTORIAL. quota

- estands que s'instal.lin a l'interior de la carpa, amb mides de

  4 x 3 metres  (+ IVA) 480,81 €         

- parades a l'interior de la carpa, sense estands (+ IVA), per m2. 30,05 €           

- parades a l'exterior de la carpa, sota tendall, amb un mínim de

  50 m2. (+ IVA), per m2. 6,01 €             

- parades a l'exterior de la carpa, sense tentall, amb un mínim

  de 103,68 euros (+ IVA), per m2. 3,61 €             

4.- PREU PÚBLIC ADHESIUS, SAMARRETES I ALTRES DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

ADHESIUS "SANTA COLOMA DE FARNERS, GAUDEIX-NE!" quota

Venda adhesius:

- fins a 10 exemplars, per cada exemplar 0,60 €             

- més de 10 exemplars, per cada exemplar 0,48 €             

5.- PREU PÚBLIC VENDA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS



quota

1-          Salvador d’Horta. L’humil framenor; de Josep Ma Mas Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,00 €             

         quan es vengui directament al públic 8,00 €             

2-          La Guerra Civil a Santa Coloma de Farners, d’Eugeni Caireta

Sampere:

         quan es vengui a una llibreria 7,00 €             

         quan es vengui directament al públic 10,00 €           

3-          Salvador Espriu, missatge personal; de Joan Prats Sobrepere:

         quan es vengui a una llibreria 6,00 €             

         quan es vengui directament al públic 10,00 €           

4-          Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel. En llunyanies de

foc i de llum; de Maria Isabel Pijoan i Picas:

         quan es vengui a una llibreria 6,00 €             

         quan es vengui directament al públic 10,00 €           

5-          El modelat granític del terme municipal de Santa Coloma de

Farners; de C. Roqué, Ll. Pallí i I. Capellà:

         quan es vengui a una llibreria 4,00 €             

         quan es vengui directament al públic 5,00 €             

6-          Ahir van ploure granotes, de Ramon Guillem:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

7-          Josep M. Millàs i Vallicrosa. Historiador de la Ciència; de Josep

Ma Mas Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,00 €             

         quan es vengui directament al públic 8,00 €             

8-          Bartomeu M. Xiberta. Historiador i teòleg; de Josep Ma Mas

Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,00 €             

         quan es vengui directament al públic 8,00 €             

9-          Santa Coloma de Farners al segle XVIII, de Miquel Borrell

Sabater:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

10-          Origen i valors del catalanisme, de Francesc Ferrer Gironès

         quan es vengui a una llibreria 4,00 €             

         quan es vengui directament al públic 6,00 €             

11-          Dalmau Moner. Dominic itinerant; de Josep Ma Mas Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,50 €             

         quan es vengui directament al públic 7,50 €             

12-          El Cercle Cultural Colomenc. El Círcol. 1898-1983; de Miquel

Borrell Sabater:

         quan es vengui a una llibreria 4,00 €             

         quan es vengui directament al públic 6,50 €             

13-          Mirem-nos, de Marcel Font:

         quan es vengui a una llibreria 6,00 €             

         quan es vengui directament al públic 10,00 €           

14-          L'ensenyament a Santa Coloma de Farners. 1700-2000; de

Miquel Borrell Sabater:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

15-          Em fa por, d’Isabel Mestras Castañé:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

16-          Pa amb tomàquet. Les receptes més senzilles i saboroses de

la Mediterrània; de Jaume Fàbrega:



         quan es vengui a una llibreria 11,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

17-          El futbol a Santa Coloma de Farners. 1912-1962; de Josep M.

Llinàs Lagrava:

         quan es vengui a una llibreria 21,00 €           

         quan es vengui directament al públic 30,00 €           

18-          La geganta de Farners, d’Isabel Mestras Castañé:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

19-          Lluís Rodés i Campderà, director de l'Observatori de l'Ebre; de

Josep Ma Mas Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,50 €             

         quan es vengui directament al públic 8,00 €             

20-          Etnobotànica de les terres gironines. Natura i cultura popular a

la plana interior de l'Alt Empordà i a les Guilleries; de Montserrat

Parada, Anna Selga, Maria Àngels Bonet i Joan Vallès:

         quan es vengui a una llibreria 21,00 €           

         quan es vengui directament al públic 30,00 €           

21-          Santa Coloma de Farners. Els seus orígens; de Manel

Casadevall:

         quan es vengui a una llibreria 10,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

22-          L'àvia Coloma fa ratafia, d’Isabel Mestras Castañé:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

23-          Frederic Clascar i Sanou, de Josep Ma Mas Solench:

         quan es vengui a una llibreria 5,50 €             

         quan es vengui directament al públic 8,00 €             

24-          Memòria gràfica 1939-1979. Santa Coloma de Farners; de

Miquel Borrell:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

25-          A l'ombra del cirerer, de Josep Solà:

         quan es vengui a una llibreria 7,00 €             

         quan es vengui directament al públic 10,00 €           

26-          Passejades, de Miquel Borrell:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

27-          Enciclopèdia farnesenca, de Miquel Borrell:

         quan es vengui a una llibreria 10,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

28-          I cremo tot en cant. Actes del 1r. Simposi Internacional Joan

Vinyoli:

         quan es vengui a una llibreria 20,00 €           

         quan es vengui directament al públic 30,00 €           

29-          La Comarca de la Selva, de Jordi Ferré:

         quan es vengui a una llibreria 15,00 €           

         quan es vengui directament al públic 20,00 €           

30-          La porta de l'infern, de Jordi Tardà:

         quan es vengui a una llibreria 10,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

31-          La Festa de la Ratafia. 25 anys; de Marc Alsina:

         quan es vengui a una llibreria 15,00 €           

         quan es vengui directament al públic 20,00 €           

32-          El somni de gaia, d’Isabel Mestras Castañé:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           

33-          Les Receptes, d’Ivan Plaza Solà:

         quan es vengui a una llibreria 9,00 €             

         quan es vengui directament al públic 12,00 €           



34-          Santa Coloma de Farners, de la prehistòria al segle XV, volum

I; de Pere Font, Joan Llinàs i Elvis Mallorquí:

         quan es vengui a una llibreria 10,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

35-          Santa Coloma de Farners, l’Edat Moderna: segles XVI, XVII i

XVIII,  volum II; de Miquel Borrell:

         quan es vengui a una llibreria 10,00 €           

         quan es vengui directament al públic 15,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 08/04/2011)

36-   Beulas. Abrir horizontes, exposición del 24 de octubre 2009 a

        31 enero 2010. CDAN. 30,00 €           

37-   El minimalismo mágico de José Beulas, de Juan Benosa

        Lalaguna. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 25,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 20/02/2013)

38 - Viladecans- Sinera. Exposició homenatge a Salvador Espriu

       en el seu centenari 1913-2013.Fundació Enciclopèdia Catalana. 8,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia: 30/04/2013)

39 - Petita història de Salvador Espriu. Editorial Mediterrània, amb

       text d'Helena Barba i il.lustració de Pilarín Bayés. 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia: 10/05/2013)

40 - La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli. De Pep Solà.

       (editat per CCG Ediciones i la Fundació Valvi) 25,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 13/12/2013)

41 - "Joan Vinyoli", d'Editorial Mediterrània, amb text de Cristina

       Palomar i il.lustracions d'Isabel Mestras:

       - venda a llibreries 3,00 €             

       - venda directa al públic 5,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia: 25/04/2014)

42 - "Els colors de la Ratafia", d'Anna Selga Martí.

       - venda directa al públic 15,00 €           

       - venda a llibreries 10,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 27/11/2014 i 18/03/2015)

43 - "J. Martí-Sabé", amb textos de Marta Martí Massó i il.lustracions

       de Lluïsa Caparrós Planas.

       - venda directa al públic 5,00 €             

       - venda a llibreries 3,50 €             

    (aprovat D.Alcaldia: 20/04/2015)

44 - "De la imaginació a la forma, J. Martí Sabé, del pensament a la

       matèria", amb coordinació de Marta Martí Massó i assessorament

       de Sebastià Goday Cuixart.

       - venda directa al públic 20,00 €           

       - venda a llibreries 15,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 20/04/2015)

45 - "Vull inventar Jesús Vilallonga", amb dibuixos de Jesús

       Vilallonga i text de Mireia Sabanés

       - venda directa al públic 12,00 €           

       - venda a llibreries 10,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 09/07/2015 i 04/08/15)

46 - "Jesús Vilallonga. Dibuixos, símbols i signes"

       - venda directa al públic 10,00 €           



       - venda a llibreries 8,00 €             

    (aprovat D.Alcaldia: 09/07/2015 i 04/08/15)

6.- PREU PÚBLIC CURSETS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT

quota

Curset aprenentatge balls tradicionals

- Inscripció individual, per cada participant 12,02 €           

- Inscripció parelles, per cada parella 18,03 €           

2n Simposi Internacional Joan Vinyoli. 18, 19, 20 desembre 2014

- Preu de la inscripció: 45,00 €           

- Preu de la inscripció estudiants i jubilats: 20,00 €           

    (aprovat D.Alcaldia: 02/12/2014)

Activitats Biblioteca Municipal Joan Vinyoli

- Curs "Cançonetes i jocs musicals per a nadons", dirigit a famílies amb

nadons de 0 a 3 anys, dins el projecte "nascuts per llegir", per cada

assistent: 10,00 €           

(Aquest preu és irreductible. La durada serà de 4 hores)

     (aprovat D.Alcaldia 06/03/2009)

- Curs "Taller d'escriptura", que es portarà a terme els dissabtes

d'abril a juny, de 10,30 h a 12 h, dirigit a persones adultes a partir

de 16 anys, per cada assistent: 15,00 €           

(Aquest preu és irreductible)

     (aprovat D.Alcaldia 06/03/2009)

- Curs "Taller Ballmanetes", que es portarà a terme el 17/04/2010 i

22/05/2010, dirigit a famílies amb nadons de 0 a 3 anys, durada 1 hora,

per a cada assistent: 10,00 €           

(Aquest preu és irreductible)

     (aprovat D.Alcaldia 27/01/2010)

- Curs "Del vers a la veu. Curs pràctic d'iniciació a la recitació poètica",

8,15,22 i 29 maig i 5 i 12 juny 2010, de 10.30 h a 12.30 h, pere a cada

assistent: 30,00 €           

(Aquest preu és irreductible)

     (aprovat D.Alcaldia 27/01/2010)

- Curs "Taller d'escriptura creativa", que es portarà a terme 2 dissabtes

dels mesos febrer-març-abril-maig-juny-octubre-novembre-desembre

2010, de 10.30 h a 12.30 h, per a cada assistent: 50,00 €           

(Aquest preu és irreductible)

     (aprovat D.Alcaldia 27/01/2010)

- Taller d'escriptura creativa, de 12 hores, dies 6, 13, 20, 27 abril i

4 i 11 maig 2013, de 10:30 h a 12:30 h. 35,00 €           

(Aquest preu és irreductible)

     (aprovat D.Alcaldia 13/02/2013)

Utilització serveis Biblioteca Municipal Joan Vinyoli

Expedició d'un duplicat de carnet 2,00 €             

Impressió en blanc i negre (informàtica) 0,15 €             

Tarja fotocòpies de 25 unitats 3,50 €             

    (aprovat D.Alcaldia 17/01/2011)

Activitats Cercle Jove

- Inscripció curs de tast de cervesa, dia 25 març 2010



     (aprovat D.Alcaldia 15/03/2010) 15,00 €           

7.- PREU PÚBLIC ESTADES ESPORTIVES NADAL

quota

- Assistència a les Estades Esportives de Nadal 2001, que tindran

   lloc durant els dies 27 i 28 de desembre del 2001, i 2, 3 i 4 de

   gener del 2002, de dilluns a divendres i de 9 a 13 hores. 9,02 €             

    (aprovat C.Govern 04/12/2001)

8.- PREU PÚBLIC JORNADES ESORTIVES SETMANA SANTA

quota

- Per participació a les Jornades Esportives de Setmana Santa, per a

  nens i nenes entre 6 i 14 anys, amb activitats poliesportives o de

  futbol i futbol sala 15,00 €           

    (aprovat C.Govern 03/04/2003)

9.- PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ SERVEIS BIBLIOTECA MUNICIPAL

quota

- Expedició d'un duplicat de carnet 1,30 €             

- Impressió en blanc i negre (informàtica) 0,10 €             

- Tarja fotocòpies de 25 unitats 2,50 €             

    (aprovat D.Alcaldia 24/07/2008)

10.- PREU PÚBLIC ÚS INSTAL.LACIONS DEL CENTRE-EIX DE NEGOCIS

Empreses

                                                  Emprenedors i start ups Consolidades

1r i 2n any 3r i 4t any

Despatx núm 1 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 2 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 3 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 4 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 5 120,00 €/mes 150,00 €/mes 190,00 €/mes

Despatx núm 6 120,00 €/mes 150,00 €/mes 190,00 €/mes

Despatx núm 7 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 8 150,00 €/mes 190,00 €/mes 235,00 €/mes

Despatx núm 9 300,00 €/mes

Despatx núm 10 300,00 €/mes

Coworking

M.jornada (4h/dia, M o T) 40,00 €/mes 50,00 €/mes 62,50 €/mes

Full time (24h) 60,00 €/mes 75,00 €/mes 93,75 €/mes

Altres (per dies) 6,00 €/mes 10,00 €/mes 12,00 €/mes

Espais comuns



Sala reunions 10,00 €/hora

Sala formació 20,00 €/hora

    (aprovat D.Alcaldia 02/03/2015)

    (aprovat D.Alcaldia 28/10/2016)

11.- PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL

preus públics a abonar pels usuaris de la deixalleria, quan superin el

límit establert a l'article 8 de l'Odenança municipal d'ús i funcionament

de la deixalleria municipal, amb els següents imports: quota

- fusta 30,12 €/m2

- runa 26,90 €/m2

- restes vegetals 18,92 €/m2

- plàstics 35,58 €/m2

- residus voluminosos 37,27 €/m2

- sòlids i pastosos (pintures, coles i vernissos) 550,00 €/t

- pneumàtics:

    moto/turisme/camioneta 1,80 €/unitat

    degradats/altres 2,30 €/unitat

- matalassos 14,60 €/unitat

     (aprovat D.Alcaldia 15/12/2015)

12.- PREU PÚBLIC ALTRES ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES I DE LLEURE

CONCERTS AUDITORI MUNICIPAL, PRIMER SEMESTRE 2016,

DINS LA TEMPORADA DE MÚSICA:

- dissabte 23 gener 2016, a les 21h, "Quartet Gerhard" 15,00 €           

- dissabte 20 febrer 2016, a les 19h, "Tricatsons" 10,00 €           

- dissabte 27 febrer 2016+, a les 21h, "Dani Nel.lo" 15,00 €           

- dissabte 15 març 2016, a les 21h, "Àniam" 10,00 €           

- dissabte 26 març 2016, a les 21h, "Miquel Gil" 15,00 €           

- dissabte 9 abril 2016, a les 21h, "Meraki Ensemble" 10,00 €           

- diumenge 22 maig 2016, a les 19h, "7 de Cinema" 10,00 €           

- dissabte 25 juny 2016, a les 21h, "Sanjosex" 15,00 €           

- abonament per a 5 espectacles 50,00 €           

- abonament per a tota la temporada 75,00 €           

     (aprovat D.Alcaldia 13/02/2014)

13.- PREU PÚBLIC ACTIVITATS DEL SERVEI DE MANTENIMENT MUNICIPAL

- preu hora oficial 26,50 €           

- preu hora peó 18,00 €           

14.- PREU PÚBLIC ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES


