
 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 18 de març de 2016 
 
Identificació de l’expedient: Aprovació de l’inici del contracte menor del personatge de la 
Festa Major de setembre Sant Celoni 2016 i aprovació de les bases que regeixen la selecció de 
les propostes presentades i les condicions en què s’ha de prestar aquest contracte. 
 
Fets 
 
Per part de l’Àrea de Cultura  es planteja la conveniència de la contractació de la creació d’un 
personatge i la seva representació a la Festa Major de setembre de Sant Celoni d’aquest any 
2016, amb voluntat que sigui la veu i animació de dita festa. 

Per facilitar dita contractació, des de la mateixa àrea s’han proposat unes bases que estimulin 
la participació de les persones que puguin estar interessades i que regulin la selecció de les 
prospostes presentades. 

D’acord amb aquestes bases, la durada de la prestació contractada es troba restringida a la 
Festa Major de Sant Celoni i el cost previst és de 2.500 €, IVA exclòs. 

Per la naturalesa del contracte proposat, es tracta d’un contracte privat, en aplicació del que 
s’estableix a l’article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per estar 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest cos legal, essen d’aplicació les normes de 
preparació i adjudicació previstes a la normativa contractual administrativa, en aplicabió de 
l’article 20.2 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu. 

Segons l’exposat, resulta aplicable el procediment d’adjudicació de la contractació menor, atès 
que el temps de durada del contracte no ultrapassa l’any i que l’import és inferior a 18.000 €, en 
aplicació del previst als articles 23.3 i 138.3, tots dos del RDL 3/2011, 14 de novembre. 
 
Aquesta possibilitat ha estat acceptada per diverses juntes consultives de contractació 
administrativa, com és  el cas de la de la Junta d’Andalusia, la qual, en el seu informe 4/2003, 
d’11 de juliol, estableix que:   
«Las normas relativas a los contratos menores son normas de preparación y adjudicación de 
los contratos y por tanto aplicables a los contratos privados de la Administración, salvo a los 
contratos patrimoniales a los que se les aplicará la legislación patrimonial». 
 
Per una altra banda, el pressupost del contracte o el seu import serà el valor estimat del 
contracte menor, com s’ha establert al dictamen 1/2008, de 20 de maig, de la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i la circular 3/2008 de l’Advocacia de 
l’Estat. 
 
Tanmateix, és necessari que n’hi hagi suficient consignació pressupostària en l’aplicació 
corresponent del pressupost de despeses de l’ajuntament de Sant Celoni. 
 



L’òrgan competent per a la tramitació i adjudicació de la contractació menor és l’alcalde de la 
Corporació, en aplicació de la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
 
D’acord amb tot l’exposat,  
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Iniciar la tramitació de la contractació de la selecció i representació del personatge de 
la Festa Major de Sant Celoni 2016 pel procediment de contractació menor, segons les 
propostes que l’Ajuntament rebi. 
 
Segon.- Aprovar les bases de regieixen la selecció de les propostes presentades per procedir a 
la contractació menor del personatge de la Festa Major i que determinen les condicions en què 
s’ha de prestar aquest contracte menor. Aquestes bases són les establertes a l’annex I de la 
present resolució, de la qual en formen part a tots els efectes. 
 
Tercer.- Publicar les esmentades bases a la web municipal. 
 
Quart.- Sol·licitar a la intervenció municipal que emeti un document acreditatiu de la suficiència 
de crèdit pressupostari per fer front a la despesa que es derivi d’aquesta contractació menor. 
Cas que no n’hi hagi, la tramitació de la contractació quedarà suspesa fins que s’acrediti dita 
suficiència. 
 
 
 
 
L’alcalde       El secretari  
Francesc Deulofeu Fontanillas     Antoni Peralta Garcerà 

 


