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PROPOSTA 
 

 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura, per a la contractació de serveis a realitzar durant les 
festes de Carnaval i Ball de Gitanes, 2017. 
 
Vistos els pressupostos presentats per l’Àrea de Cultura i les propostes formulades corresponents 
a les festes de Carnaval i Ball de Gitanes, 2017. 

 
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. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 4.331,80.-euros (Base imposable: 3.580.- + 751,80.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i 

utillatge 
- Concepte: Lloguer d’equips de so per a les diferents activitats de les festes de Carnaval i 

Ball de Gitanes 
 b) Contractar amb Ancar Power, SCP, amb NIF J65074650, aquest servei, conforme els 
seus pressupostos número 660, 661, 662 i 663, de data 18 de gener de 2017 

 
2n.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 4.598.-euros (Base imposable: 3.800.- + 798.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació del grup de versions “La Glamour Band”, pel ball de disfresses al 

Pavelló, el dia 25 de febrer 
b) Contractar amb Arts Manager, SL, amb NIF B60731767, aquest servei, conforme el seu 
pressupost número 0050/2017, de data 23 de gener de 2017 

 
3r.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 3.062,40.-euros (Base imposable: 2.784.- + 278,40.- (10% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de càtering per a 480 persones en el sopar de Carnaval del dia 25 de 

febrer 
 b) Contractar amb Viñolas Successors, SL, amb NIF B66752122, aquest servei, conforme 
el seu pressupost de data 16 de gener de 2017 

 
4t.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 810,34.-euros (Base imposable: 669,70.- + 140,64.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22699 Altres despeses diverses 
- Concepte: Subministrament de material pirotècnic per al correfoc del dia 1 de març, 

enterrament de la Sardina 
 b) Contractar amb Rafael García Cabello, amb NIF 37098204D, aquest subministrament, 
conforme el seu pressupost número 201755, de data 7 de febrer de 2017 
 

5è.- a)  Aprovar la despesa següent: 
- Import total: 667,92.-euros (Base imposable: 552.- + 115,92.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22701 Seguretat 
- Concepte: Servei de controladors d’accessos al Pavelló, en motiu del ball de disfresses 

del dia 25 de febrer 
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 b) Contractar amb Opción A Servicios Generales, SL, amb NIF B63321251, aquest servei, 
conforme el seu pressupost número 0029/2017, de data 10 de febrer de 2017 

 
6è.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 2.053,70.-euros (Base imposable: 1.867.- + 186,70.- (10% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de muntatge i desmuntatge de la carrossa del Carnestoltes, i suport 

extern en el sopar de Carnaval 
 b) Contractar amb Marta Rossell Fontanillas, amb NIF 52153281E, aquest servei, 
conforme el seu pressupost de data 9 de febrer de 2017 

 
7è.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 605.-euros (Base imposable: 500.- + 105.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació del grup “Viri-Virom”, pel ball de disfresses infantil del dia 26 de febrer 

a l’Ateneu 
b) Contractar amb Albó Festes, SL, amb NIF B55091441, aquest servei, conforme el seu 
pressupost de data 30 de gener de 2017 

 
Sant Celoni,  
EL REGIDOR D’ECONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que el present acte 
administratiu: 
 
o Ha estat fiscalitzat prèviament amb el següent resultat: 

o Intervingut i conforme: 
 Sense observacions 
 Amb observacions complementàries.Núm: 
 

o Intervingut amb objeccions: 
 No suspensives. Núm: 
 Suspensives. Núm: 
 

o No subjecte a fiscalització  
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 22 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de serveis a realitzar durant les festes de Carnaval i Ball de Gitanes, 2017.  
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura, per a la contractació de serveis a realitzar durant les 
festes de Carnaval i Ball de Gitanes, 2017. 
 
Vistos els pressupostos presentats per l’Àrea de Cultura i les propostes formulades corresponents 
a les festes de Carnaval i Ball de Gitanes, 2017. 
 
Vista la proposta del regidor 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. 
 
Resolc: 
 
1r.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 4.331,80.-euros (Base imposable: 3.580.- + 751,80.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i 

utillatge 
- Concepte: Lloguer d’equips de so per a les diferents activitats de les festes de Carnaval i 

Ball de Gitanes 
 b) Contractar amb Ancar Power, SCP, amb NIF J65074650, aquest servei, conforme els 
seus pressupostos número 660, 661, 662 i 663, de data 18 de gener de 2017 

 
2n.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 4.598.-euros (Base imposable: 3.800.- + 798.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació del grup de versions “La Glamour Band”, pel ball de disfresses al 

Pavelló, el dia 25 de febrer 
b) Contractar amb Arts Manager, SL, amb NIF B60731767, aquest servei, conforme el seu 
pressupost número 0050/2017, de data 23 de gener de 2017 

 
3r.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 3.062,40.-euros (Base imposable: 2.784.- + 278,40.- (10% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de càtering per a 480 persones en el sopar de Carnaval del dia 25 de 

febrer 
 b) Contractar amb Viñolas Successors, SL, amb NIF B66752122, aquest servei, conforme 
el seu pressupost de data 16 de gener de 2017 

 
4t.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 810,34.-euros (Base imposable: 669,70.- + 140,64.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22699 Altres despeses diverses 
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- Concepte: Subministrament de material pirotècnic per al correfoc del dia 1 de març, 
enterrament de la Sardina 

 b) Contractar amb Rafael García Cabello, amb NIF 37098204D, aquest subministrament, 
conforme el seu pressupost número 201755, de data 7 de febrer de 2017 
 

5è.- a)  Aprovar la despesa següent: 
- Import total: 667,92.-euros (Base imposable: 552.- + 115,92.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22701 Seguretat 
- Concepte: Servei de controladors d’accessos al Pavelló, en motiu del ball de disfresses 

del dia 25 de febrer 
 b) Contractar amb Opción A Servicios Generales, SL, amb NIF B63321251, aquest servei, 
conforme el seu pressupost número 0029/2017, de data 10 de febrer de 2017 

 
6è.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 2.053,70.-euros (Base imposable: 1.867.- + 186,70.- (10% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de muntatge i desmuntatge de la carrossa del Carnestoltes, i suport 

extern en el sopar de Carnaval 
 b) Contractar amb Marta Rossell Fontanillas, amb NIF 52153281E, aquest servei, 
conforme el seu pressupost de data 9 de febrer de 2017 

 
7è.- a)  Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 605.-euros (Base imposable: 500.- + 105.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.338D0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació del grup “Viri-Virom”, pel ball de disfresses infantil del dia 26 de febrer 

a l’Ateneu 
b) Contractar amb Albó Festes, SL, amb NIF B55091441, aquest servei, conforme el seu 
pressupost de data 30 de gener de 2017 
 

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 Garcerá 


