2019/2167 /CULTURA I FESTES
DECRET
Vist l’expedient 2019/2167 relatiu a la contractació d’un espectacle per la Festa Major d’Estiu
2019.
Vist el decret núm. 2019/1614 del 31 de juliol de 2019 de contractació de Gessamí Boada Ibern
per la Festa Major d’Estiu 2019.
Vist l’informe del tècnic de Cultura i Festes de data 10 de setembre de 2019 que literalment diu:
“El tècnic de cultura i festes, en relació a la contractació de l’espectacle “Gessamí Boada
Quartet” a nom de Gessamí Boada Ibern amb NIF 43565029G el passat 5 d’agost de 2019
dins dels actes de programació de la Festa Major 2019 a Can Doro.
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Vist l’error i la petició per part de la companyia de canvi de contractació i demanada i
obtinguda tota la documentació necessària (adjunta en l’expedient 2167/2019) a nom
d’ACTURA 21 SL amb NIF B65758427, informo favorablement respecte aquest canvi en les
dades de contractació pel concert realitzat a càrrec de “Gessamí Boada Quartet” el passat 5
d’agost de 2019 dins els actes de programació de la Festa Major de 2019.
.../...”
Vist l’informe de secretaria de data 13 de setembre de 2019.
Per tot això, vinc en decretar el següent:
PRIMER.- Rectificar l’apartat primer de la part resolutiva del decret d’Alcaldia 2019/1614 de
data 31 de juliol de 2019, en el sentit que allà on diu:
“.../...
Primer.- Contractar amb les persones o empresa que es relacionen, un espectacle/activitat
dins els actes de la Festa Major d’Estiu 2019, per l’import que s’indica a continuació:
CONTRACTISTA
Gessamí Boada Ibern

ESPECTACLE / DIA
CIF/NIF
Espectacle White flowers 43565029Q
(05/08/19, Can Doro, a les
20h)

IMPORT
800€

IVA
168€

.../...”
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Informo que una vegada realitzat tots el procés de contractació i realitzada l’activitat, la
mateixa companyia contractada ens va informar que hi havia hagut un error en la
documentació aportada per part de la mateix companyia.
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Secretària

TOTAL
968€

Ha de dir:
“.../...
Primer.- Contractar amb les persones o empresa que es relacionen, un espectacle/activitat
dins els actes de la Festa Major d’Estiu 2019, per l’import que s’indica a continuació:
CONTRACTISTA

ESPECTACLE / DIA

CIF/NIF

ACTURA 12, SL

Espectacle “Gessamí Boada
Quartet” (05/08/19, Can Doro,
a les 20h)

B65758427

IMPORT

IVA

TOTAL

800€

168€

968€

.../...”
SEGON.- Que es notifiqui en deguda forma aquesta resolució als interessats i als Serveis
Econòmics als efectes procedents.
TERCER.- Donar trasllat dels presents acords als Serveis de Transparència a efectes de
publicitat i transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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