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Resolució de presidència
Identificació
Títol: Contracte mixt de subministraments i serveis per a la sonorització, il·luminació i
visualització dels actes organitzats per a la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.
Incoació
Resolució de la Presidència RP004/2022 sb
Relació de fets
En data 29 d’abril de 2022, la cap de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
(IPEP), ha emès informe en el que determina la necessitat de contractar els
subministraments i serveis per a la sonorització, il·luminació i visualització dels actes
organitzats per a la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell per donar compliment a
l’article 5 dels seus Estatuts, i la manca de recursos per dur-lo a terme, acompanyat del
plec de prescripcions tècniques corresponent.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 5 dels Estatuts de l’IPEP té per objecte les següents finalitats: la
promoció d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el
referent al desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, indústria,
promoció d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del sector primari; i
formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball.
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP).
Vist que l’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes
necessitats i havent d’atorgar celeritat a l’expedient, cal tramitar expedient per a la
contractació d’aquest contracte de subministraments d’acord amb les determinacions que
disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
Resolució
Primer. Incoar expedient de licitació del contracte mixt de subministrament i serveis per la
sonorització, il·luminació i visualització amb pantalles de gran format, serveis de muntatge,
proves, operació i desmuntatge de tots els elements necessaris per a l’execució de la
cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell per l’edició de l’any 2022, tal i com es
defineix en el plec de prescripcions tècniques, mitjançant procediment ordinari de
contractació.
Segon. Ordenar la redacció del Plec de clàusules administratives particulars, així com els
preceptius informes.
Tercer. Portar el contingut d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
de l’IPEP.
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