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PROPOSTA 
 
 
L’àrea de Cultura i Educació, dins de la programació estable A l’Ateneu 2017, vol contractar 
l’actuació de David Guapo amb el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta, pel dia 18 de març de 
2017. 
 
La contractació d’aquest espectacle serà en funció de la recaptació que es faci, és a dir, anirà en 
funció de la quantitat d’entrades venudes. Com que la capacitat màxima de la Sala Gran és de 575 
localitats i el preu públic, aprovat en la proposta del passat 19 de gener de 2017, estableix com a 
preu màxim de l’entrada 18.-euros, la despesa màxima d’aquest espectacle serà de 10.350.-euros, 
IVA inclòs, (575 localitats x 18.-euros / entrada). Un cop realitzada l’actuació, es liquidarà la 
despesa real corresponent al número d’espectadors pel preu de cada entrada. En base a aquesta 
liquidació Meriendacena Producciones, SLU, emetrà la factura. 
 
Estem parlant, d’acord amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  d’un contracte privat, i per tant, la 
preparació i adjudicació en defecte de normes específiques, es regirà pel TRLCSP. 
 
D’acord amb l’article 170.d) del TRLCSP i per motius tècnics o artístics o per motius relacionats 
amb la protecció de drets d’exclusiva, el contracte únicament es pot encarregar a un empresari 
determinat. 
 
Vist el pressupost presentat per Meriendacena Producciones, SLU, que puja la quantitat de 
10.350.-euros (IVA inclòs). 
 
Vista la proposta de l’àrea de Cultura i Educació. 
 
Aquest regidor proposa a l’alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa màxima següent: 
 

- Import total: 10.350.-euros (Base imposable: 8.553,72.- + 1.796,28.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.334N0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació de David Guapo amb el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta, el dia 

18 de març, dins la programació estable A l’Ateneu 
 
2.- Contractar amb Meriendacena Producciones, SLU, amb NIF B86240652, l’actuació prevista 
conforme el seu pressupost número 2017001, de data 6 de març de 2017. 
 
Sant Celoni,  
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 9 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de l’actuació de David Guapo, el dia 18 de març, dins la programació A l’Ateneu. 
 
Fets 
 
L’àrea de Cultura i Educació, dins de la programació estable A l’Ateneu 2017, vol contractar 
l’actuació de David Guapo amb el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta, pel dia 18 de març de 
2017. 
 
La contractació d’aquest espectacle serà en funció de la recaptació que es faci, és a dir, anirà en 
funció de la quantitat d’entrades venudes. Com que la capacitat màxima de la Sala Gran és de 575 
localitats i el preu públic, aprovat en la proposta del passat 19 de gener de 2017, estableix com a 
preu màxim de l’entrada 18.-euros, la despesa màxima d’aquest espectacle serà de 10.350.-euros, 
IVA inclòs, (575 localitats x 18.-euros / entrada). Un cop realitzada l’actuació, es liquidarà la 
despesa real corresponent al número d’espectadors pel preu de cada entrada. En base a aquesta 
liquidació Meriendacena Producciones, SLU, emetrà la factura. 
 
Vist el pressupost presentat per Meriendacena Producciones, SLU, que puja la quantitat de 
10.350.-euros (IVA inclòs). 
 
Vista la proposta de l’àrea de Cultura i Educació. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es tracta  d’un contracte privat, i per tant, la 
preparació i adjudicació en defecte de normes específiques, es regirà pel TRLCSP. 
 
D’acord amb l’article 170.d) del TRLCSP i per motius tècnics o artístics o per motius relacionats 
amb la protecció de drets d’exclusiva, el contracte únicament es pot encarregar a un empresari 
determinat. 
 
Vista la proposta de l’àrea d’Economia. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa màxima següent: 

- Import total: 10.350.-euros (Base imposable: 8.553,72.- + 1.796,28.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.334N0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Actuació de David Guapo amb el seu monòleg #quenonosfrunjanlafiesta, el dia 

18 de març, dins la programació estable A l’Ateneu 
 
2.- Contractar amb Meriendacena Producciones, SLU, amb NIF B86240652, l’actuació prevista 
conforme el seu pressupost número 2017001, de data 6 de març 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 


