SGP-CU 2020/2639
DECRET
S’ha sol·licitat ofertes per la realització d’un espectacle al Teatre La Sala per l’edició especial
del Festival Sense Portes 2020.
En relació a les ofertes presentades, en data 22 d’octubre de 2020 el Tècnic de Festes i Cultura
ha emès informe pel qual proposa contractar a Obsidiana XXI, SCP.
En data 25 de novembre de 2020 s’ha emès informe jurídic de la Cap de Negociat de Serveis
Personals i de la Secretària de l’Ajuntament, pel qual es posa de manifest la necessitat de
garantir les mesures de seguretat necessàries per la realització de l’espectacle.
En data 26 de novembre de 2020 s’ha autoritzat la retenció de crèdit d’intervenció número
220200012427 per fer front a la despesa de la contractació.
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Vist el PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS DE LA COVID-19 PEL FESTIVAL SENSEPORTES
D’ARGENTONA, de data 26 de novembre de 2020 i vist l’informe de l’enginyer municipal, emès
en data 27 de novembre de 2020, pel qual es posa de manifest mancances en aquest protocol.
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 de l’edició especial del Festival Sense Portes 2020, per l’import i activitat que
s’indica a continuació:
CONTRACTISTA
OBSIDIANA XXI SCP

ESPECTACLE / DIA
“FLOW!” (29/11//2020, a
les 19h al Teatre La Sala)

CIF/NIF
J66264615

IMPORT
1.800€

IVA
378€

TOTAL
2.178€

Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 1.800€ més 378€ d’IVA, total 2.178€, amb càrrec a la
partida 313.3345.22609 del vigent Pressupost Municipal.
Tercer.- Donar trasllat a OBSIDIANA XXI SCP del PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS DE LA
COVID-19 PEL FESTIVAL SENSEPORTES D’ARGENTONA de data 26 de novembre per al seu
compliment.
Quart.- Que per part de la Regidoria de Cultura es portin a terme les accions adients per tal
de completar la documentació que consta en el Protocol de referència per tal de garantir
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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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que l’espectacle es desenvolupa amb estricte compliment de les mesures establertes per
part de les autoritats sanitàries.

Cinquè.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents decret als interessats per tal de
donar-ne compliment; a Cultura com a servei gestor i Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament.
Sisè.- Donar trasllat dels presents acords als Serveis de Transparència a efectes de publicitat
i transparència.
Ho mana i signa, l’Alcaldessa d’Argentona, Georgina Sabadell Simó.
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Signatura 1 de 2
Gina Sabadell
Simó

Signatura 2 de 2
27/11/2020

Alcaldessa

Miriam Tenas i
Camps

27/11/2020

Secretària

