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 PROPOSTA 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de penjar i despenjar pancartes, durant l’any 2017. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té instal·lats diferents màstils per penjar pancartes i així afavorir la 
difusió dels actes organitzats per l’Ajuntament i per entitats, així com per fer arribar comunicacions 
diverses a la ciutadania. 
 
Actualment hi ha dues tipologies de punts de suport: 

1) Punts formats per dos màstils, situat un a cada banda de carrer, que permeten instal·lar 
pancartes travesseres al carrer 

2) Punts formats per un únic màstil, tipus banderola, utilitzats principalment per donar a 
conèixer les exposicions organitzades a la Rectoria Vella 

 
Les pancartes relatives a actes organitzats per l’Ajuntament, fins l’any passat, les instal·lava la 
colla de jardineria, destinant una part important del seu temps a aquest tipus d’actuacions. Per tal 
d’alliberar-los d’aquesta tasca, s’ha demanat pressupost a la Fundació Acció Baix Montseny que 
ha avaluat en 29,68.-euros (IVA exclòs) el servei de penjar o despenjar una pancarta travessera i 
14,90.-euros (IVA exclòs) si és una pancarta tipus banderola. En el cas que en el mateix servei es 
despengi una pancarta i seguidament se n’instal·li una de nova, el preu del servei serà aquest 
mateix. 
 
Durant l’any 2016, s’han penjat i despenjat 46 pancartes travesseres i 15 pancartes tipus 
banderola. La previsió pel 2017, un cop feta la consulta a les àrees, és que aquest nombre es 
mantingui. 
 
La despesa màxima anual, fent el supòsit que cada servei es compon només de penjar o 
despenjar una banderola, seria de 2.965,10.-euros (IVA exclòs) anuals. 
 
Vist el pressupost presentat per la Fundació Acció Baix Montseny. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vist l’informe emès pel secretari en data 14 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de gener de 2017. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els següents acords: 
 
1r.- Aprovar la despesa màxima següent: 

- Import total: 3.587,77.-euros (Base imposable 2.965,10 + 622,67.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1531A.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de penjar i despenjar pancartes, per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquest servei, conforme el seu pressupost 
número P221DSC, de data 11 d’octubre de 2016. 
 
Sant Celoni,  
El regidor d’Economia, 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Contractació del servei de penjar i despenjar pancartes, durant l’any 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de penjar i despenjar pancartes, durant l’any 2017. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té instal·lats diferents màstils per penjar pancartes i així afavorir la 
difusió dels actes organitzats per l’Ajuntament i per entitats, així com per fer arribar comunicacions 
diverses a la ciutadania. 
 
Actualment hi ha dues tipologies de punts de suport: 

1) Punts formats per dos màstils, situat un a cada banda de carrer, que permeten instal·lar 
pancartes travesseres al carrer 

2) Punts formats per un únic màstil, tipus banderola, utilitzats principalment per donar a 
conèixer les exposicions organitzades a la Rectoria Vella 

 
Les pancartes relatives a actes organitzats per l’Ajuntament, fins l’any passat, les instal·lava la 
colla de jardineria, destinant una part important del seu temps a aquest tipus d’actuacions. Per tal 
d’alliberar-los d’aquesta tasca, s’ha demanat pressupost a la Fundació Acció Baix Montseny que 
ha avaluat en 29,68.-euros (IVA exclòs) el servei de penjar o despenjar una pancarta travessera i 
14,90.-euros (IVA exclòs) si és una pancarta tipus banderola. En el cas que en el mateix servei es 
despengi una pancarta i seguidament se n’instal·li una de nova, el preu del servei serà aquest 
mateix. 
 
Durant l’any 2016, s’han penjat i despenjat 46 pancartes travesseres i 15 pancartes tipus 
banderola. La previsió pel 2017, un cop feta la consulta a les àrees, és que aquest nombre es 
mantingui. 
 
La despesa màxima anual, fent el supòsit que cada servei es compon només de penjar o 
despenjar una banderola, seria de 2.965,10.-euros (IVA exclòs) anuals. 
 
Vist el pressupost presentat per la Fundació Acció Baix Montseny. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vist l’informe emès pel secretari en data 14 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de gener de 2017. 
 
Vista la proposta del regidor de l’àrea d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa màxima següent: 

- Import total: 3.587,77.-euros (Base imposable 2.965,10 + 622,67.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1531A.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de penjar i despenjar pancartes, per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquest servei, conforme el seu pressupost 
número P221DSC, de data 11 d’octubre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’alcalde, EL Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerà 
 


