AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
Decret d’Alcaldia Núm.36/2019
Identificació de l’expedient
Adjudicació del servei d’agent per contractar orquestres i altres per a les festes de la Pobla de
Segur durant l’anualitat de 2019.
Antecedents
Per decret d’alcaldia núm. 403/2018 de data 26 de novembre de 2018 es va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del servei d’agent per a
contractar una sèrie d’orquestres i serveis per les festes de la Pobla de Segur, 2019.
En data xxx9 de maig de 2018 es va publicar a la Plataforma de Contractació un anunci de
licitació per tal que en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació
els interessats poguessin presentar les seves propostes.
En acte públic de data 19 de gener de 2019 es va procedir en acte públic a l’obertura de les
proposicions.
En data 22 de gener de 2019 es va emetre informe –valoració de les propostes presentades.
Fonaments de dret
L’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre permet que aquesta contractació es pugui fer
mitjançant procediment obert simplificat atès que el seu valor estimat és inferior a 100.000€.
De conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre correspon a l’Alcalde aquesta contractació.
Resolc:
Primer. Adjudicar a REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS SL amb CIF B25403437 el
contracte del servei d’agent per a contractar una sèrie d’orquestres i serveis per a les festes de
la Pobla de Segur, anualitat 2019 pel preu de 31.332€ (TRENTA-UN MIL TRES-CENTS
TRENTA-DOS EUROS) dels quals 25.895,00€ (VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS-NORANTACINC EUROS) corresponen al preu del contracte i 5.438€ (CINC MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS) corresponen a l’IVA.
Segon. Notificar al Sr. Enrique Subirós Massana amb DNI núm. 78061170K, representant de
Representacions Artístiques Subirós SL aquesta resolució.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la Plataforma de Contractació Pública.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc
per al seu coneixement.
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