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DANIEL TAMBO CALVO, secretari de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 d'abril
de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"11.- Adjudicació de la representació de l'obra de teatre Othelo (exp. 7793/18).
Vist l'expedient número 7793/2018 relatiu a la contractació de la representació de l’obra de
teatre “Othelo” al teatre Modern el dia 13 de maig de 2018.
Vist l'informe emès pel cap de Servei de Cultura i l'oferta presenta per Serveis de
l’Espectacle Focus SA.
Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de la representació de l’obra de teatre “Othelo”
al teatre Modern el dia 13 de maig de 2018, segons estableixen els articles 116 i 117 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP) pel procediment
negociat sense publicitat per raons artístiques, regulat a l'art. 168.a.2º de la LLCSP, amb un
pressupost màxim de 4.800 €, IVA exclòs, (5.808 €, 21% d'IVA inclòs).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que hauran de regir la esmentada contractació, segons estableix l'article 122 i 124 de la
LLCSP.
Tercer.- Adjudicar a l'empresa Serveis de l’Espectacle Focus SA (NIF: A58116369) el
contracte de referència segons estipula l'article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, pel procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques, regulat a l’art 168.a.2º de la mateixa Llei, per un import total de 4.800 €, IVA
exclòs, (5.808 €, 21% d'IVA inclòs), que anirà a càrrec de la partida pressupostària 1841
334 227991 i al centre de cost: 201.102.
Es obligatori l'ús de la factura electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 4t de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de creació del
registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord amb l'Annex 1 de les Bases
d'Execució del Pressupost 2015 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 7793/2018, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002249 (CULTURA).
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Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Quart- L'adjudicatari estarà obligat a la formalització del contracte, dins dels 15 dies hàbils,
a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord. No obstant, el departament de
Contractació i Patrimoni, on es formalitzarà l'acte, durant aquest termini l'informarà
oportunament de la data en què podrà adreçar-se'n per a complimentar aquest tràmit.
Cinquè.- Notificar aquest acord a Serveis de l’Espectacle Focus SA i als departaments de
Comptabilitat i Cultura."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament
per:
La tinenta d'alcalde de
l'Àrea d'Igualtat i Drets
Socials i regidora
d'Educació
Pilar Eslava Higueras
17/04/2018 12:39

En dono fe
F_FIRMA_7

Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
17/04/2018 11:16
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