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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:
Caràcter

ACTUACIO SALVA RACERO
2022 897
Serveis d’interpretació artística
Ordinari
Contracte Menor
Privat

INFORME DE SECRETARIA
En base amb l’ordenat mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2022, i
en compliment de l’establert en l’article 3.3a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional emeto l’informe següent:
Legislació aplicable
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat
ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de las administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic;
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP


Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de 4 de juliol de 2022 i que
es concreta en l’objecte que es detalla a continuació:
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 OBJECTE DEL SERVEI:
Servei d’interpretació artística consistent en CONCERT DE SALVA RACERO de la
Festa Major el dia 26 de juliol de 2022
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A SATISFER
1- Condicions de la Prestació del Servei:
 Els artistes aportaran l’equip de so i llum i la persona que l’utilitzarà.
 Els artistes respondran davant l’organitzador de la correcta realització de
l’activitat artística contractada en compliment dels deures professionals que li
corresponen.
 Els artistes es compromet a portar tota l’escenografia, els elements d’imatge
i tot allò que sigui necessari per a l’actuació.
 Els artistes es compromet a tenir-ho tot muntat per poder començar a l’hora
convinguda i, un cop acabat, a efectuar el corresponent desmuntatge. Les
despeses que tindrà per aquest concepte estan incloses en el preu global
del contracte.
 L’organitzador serà responsable civil subsidiari de tots els danys que puguin
perjudicar els intèrprets i els instruments i material professional que utilitzin
mentre es trobin dintre del recinte on té lloc l’actuació.
 L’organitzador no podrà realitzar ni autoritzar gravacions de cap mena de
l’actuació sense la prèvia autorització per escrit dels artistes.
 En cas de suspensió de les actuacions per causes alienes als artistes,
l’organitzador abonarà el 100% de l’import del contracte si els artistes o el
seu material professional s’han desplaçat al lloc de l’actuació. Si encara no
s’ha iniciat el desplaçament, l’organitzador pagarà tan sols el 50% del preu
estipulat. Com a alternativa a les indemnitzacions derivades de la suspensió
total de les actuacions, l’organitzador i l’artista podran pactar-ne
l’ajornament, formalitzant un nou contracte per escrit.
 Si l’actuació té lloc a l’aire lliure, en cas de pluja o altres circumstàncies
meteorològiques s’executarà un “pla pluja”: L’organitzador, previ consens
amb els artistes un cop arribat aquest a l’espai de l’actuació i abans de
realitzar el muntatge, oferirà un espai alternatiu per a la realització del
concert/espectacle.
CODI CPV:
92310000 Serveis de creació i interpretació d’obres artístiques i literàries
EXISTÈNCIA DE LOTS: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva
divisió dificultaria la seva correcta execució.
Qüestions Econòmiques i pressupostàries

CODI DE L’EXPEDIENT: 897 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_897_ACTUACIO SALVA RACEDO FESTA MAJOR
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
04/07/2022 14:14

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME SECRETARIA ACTUACIO
SALVA RACERO FESTA MAJOR_01072022 (versión 2)

Referència: 1301
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: BUC6A-0XD5G-N7WLD
Data d'emissió: 7 de Juliol de 2022 a les 9:29:31
Pàgina 3 de 5



ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 04/07/2022 14:14

Valor Estimat del Contracte: tenint en compte l’art. 101 de la LCSP constitueix el
VEC el Pressupost d’Execució Material del Contracte:
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El valor global del servei és de MIL VUIT CENTS EUROS (1800€), IVA exclòs.


Consignació Pressupostària: Existeix en el Pressupost vigent de Despeses de
l’Ajuntament l’aplicació pressupostària 338/22611 per tal de fer front a les despeses
del Servei d’interpretació artística consistent en CONCERT DE SALVA RACERO
de la Festa Major el dia 26 de juliol de 2022 de fins a 2.178€, IVA inclòs.



Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (2.178€) i el seu caràcter de contracte privat (art. 25.1a)1r de la LCSP) el
procediment adoptat d’acord amb les necessitats del contracte és el contracte
menor d'acord amb l'article 118 LCSP. Aquest tipus de procediment és l'idoni per a
serveis amb un valor estimat del contracte inferior a 15.000,00€.

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte de serveis amb allò disposat a
l’article 17 de la LCSP.
Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes privats a tenor de
l’article 25.1 apartat a) 1r de la citada Llei al ser un contracte d’interpretació artística.
L’Art. 25. 1 de la LCSP estableix:
Artículo 25. Contratos administrativos.
1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren
por una Administración Pública:
a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y
servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos:
1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con
número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de
referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto
92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.
2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y
bases de datos.
b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de
objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la
Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de la específica competencia de aquella.
L’Art 26 de la LCSP regula els contractes de caràcter privat i estableix:
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Artículo 26. Contratos privados.
1. Tendrán la consideración de contratos privados:
a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de
los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior.
b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no
reúnan la condición de Administraciones Públicas.
c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de
poder adjudicador.
2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro
Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo
o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto
o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción,
estos contratos se regirán por el derecho privado.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados
en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior,
les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el
Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto
a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado,
salvo lo establecido en los artículos de esta Ley relativos a las condiciones especiales
de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que
les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte el procediment adoptat d’acord
amb les necessitats del contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el cas dels contractes menors l’art. 118 preveu que “En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan”. I pel cas concret dels serveis, l’art. 116.4f) de la
LCSP preveu que es justificarà adequadament la inexistència de mitjans propis per
executar el servei.
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El procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117 i 118 en quant a l’inici, contingut, aprovació, adjudicació del contracte i en relació
amb la publicitat caldrà atendre’s a l’article 63 LCSP.
La competència sobre l’inici i aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local aprovada pel Decret de l’alcaldia núm. 180/19, de data 17 de
juliol de 2019.
Respecte a l’adjudicació del contracte, l’art. 131 de la LCSP estableix que “Los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.”.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Adjudicar i Autoritzar la despesa per part de l’Òrgan de Contractació.
Segon.- Publicar l’Adjudicació al Perfil del Contractant.
No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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