CU/1567/2019
DECRET
S’ha sol·licitat ofertes per la realització d’un espectacle de teatre i música pel Festival Sense
Portes 2019.
En relació a les ofertes presentades, en data 28 de maig de 2019 el Tècnic de Festes i Cultura
ha emès informe pel qual proposa contractar a Producciones Tresperté SCA.
En data 3 de juny de 2019 s’ha emès informe favorable de l’enginyer municipal, condicionat al
compliment de cadascun dels vectors inclosos a l’informe i d’acord amb les activitats
indicades.
En data 5 de juny de 2019 s’ha emès informe jurídic desfavorable de la Cap de Negociat de
Serveis Personals i del secretari acctal.
En data 6 de juny de 2019 s’ha autoritzat la retenció de crèdit d’intervenció número
220190006746 per fer front a la despesa de la contractació.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1159 - Data Resolució: 06/06/2019
Metadades

f1cb63fdaf0447acb7e53e12069a58c6001

Per tot això, vinc en decretar el següent:
Primer.- Contractar amb les persones o empresa que es relacionen l’espectacle i/o activitat
dins els actes del Festival Sense Portes 2019, per l’import i activitat que s’indica a continuació:
CONTRACTISTA
Producciones
Tresperté SCA

ESPECTACLE / DIA
“Abandónate mucho”
(09/06/2019, a les 24h)

CIF/NIF
F19554112

IMPORT
1.200€

IVA
252€

TOTAL
1.452€

Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 1.200€ més 252€ d’IVA, total 1.452€, amb càrrec a la
partida 313.3345.22609 del vigent Pressupost Municipal.
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats i Serveis
Econòmics d’aquest Ajuntament.
Quart.- 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
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Amb caràcter previ a l’actuació caldrà acreditar el compliment dels requisits exigits per la
legislació sectorial en matèria de seguretat i espectacles.
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