Exp. SGP-CU 2020/3036
DECRET
S’ha sol·licitat ofertes per la realització d’un espectacle de teatre La Sala pel 17 d’abril de 2021.
En relació a les ofertes presentades, el 18 de gener de 2021 el Tècnic de Cultura ha emès
memòria pel qual proposa contractar a Maurici Estruga Cuspinera per l’espectacle Concert
“Pecata Beata” de Carola Ortiz.
En data 14 d’abril de 2021 s’ha emès informe jurídic de la Cap de Negociat de Serveis Personals
i de la Secretària de l’Ajuntament.
En data 14 d’abril de 2021 s’ha autoritzat la retenció de crèdit d’intervenció número
2202100002451 per fer front a la despesa de la contractació.
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Per tot això, vinc en decretar el següent:
Primer.- Contractar amb les persones o empresa que es relacionen, l’espectacle Concert
“Pecata Beata” de Carola Ortiz al Teatre La Sala, per l’import que s’indica a continuació:
COMPANYIA
Maurici Estruga
Cuspinera

ESPECTACLE / DIA
Concert “Pecata Beata” de Carola Ortiz.
17/04/2021 a les 20.30h

CIF/NIF
46240567X

IMPORT TOTAL
2.783€ IVA inclòs

Segon.- Autoritzar i disposar l’import total de 2.783€, amb càrrec a la partida 310.334.22609
del vigent Pressupost Municipal. Aquest import està pendent i es veurà modificat una vegada
hagi sortir publicat el % de suport rebut de Programa.cat.
Tercer.- Que per part de la Regidoria de Cultura es portin a terme les accions adients per tal de
garantir que l’espectacle es desenvolupa amb estricte compliment de les mesures establertes
per part de les autoritats sanitàries.
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Atenent a la situació actual d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i les mesures
adoptades per les autoritats competents per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania i
contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació epidemiològica i assistencial
del moment, cal donar compliment a la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
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Quart.- Que es notifiqui en deguda forma el precedent decret als interessats per tal de donarne compliment, a la Regidoria de Cultura com a servei gestor i als Serveis Territorials i
Econòmics d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- 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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