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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 3 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació dels treballs d’impressió de 9.000 programes i 2 lones per a la publicitat de la 
Programació A l’Ateneu, 1r semestre 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació dels treballs 
d’impressió de 9.000 programes i 2 lones per a la publicitat de la Programació A l’Ateneu, 1r 
semestre 2017, que inclou la programació estable, familiar i de teixit social del municipi, amb totes 
les propostes de febrer a maig, i 2 lones per col·locar a la façana del teatre. 
 
Vistos els pressupostos presentats per CE.Ge, Gráficas Arco, SA, i Impremta Pagès, SL, essent 
aquest darrer el més econòmic per un import total de 1.435,06.-euros (IVA inclòs), amb les 
següents característiques: 
 

- Programa 
Quantitat: 9.000 ut 
Pàgines: 24 
Format acabat: Llibret. Obert: 210 x 148 mm Tancat: 105 x 148 mm 
Suport: Paper òfset blanc normal coral de 100 g 
Impressió: 4 + 4 tintes 
Acabats: Grapat i envasat 

- Lones 
Quantitat: 2 ut 
Mides: 4,40 metres d’alçada x 1 metre d’amplada 
Suport: Lona PVC FRONTLITE cosida per vaina superior i inferior (exterior) 
Impressió: 4 + 0 tintes 
Acabats: Envasat de 2 
 
Vista la proposta de l’àrea de Cultura i Educació. 
 
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.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 1.435,06.-euros (Base imposable 1.186.- + 249,06.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.334G0.22605 Impremta 
- Concepte: Impressió de 9.000 programes i 2 lones per a la publicitat de la Programació A 

l’Ateneu, 1r semestre 2017 
 
2n.- Contractar amb Impremta Pagès, SL, amb NIF B17207945, aquests treballs, conforme els 
seus  pressupostos número 257.044 i 257.045, de data 23 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 


