AJUNTAMENT D’AMPOSTA
CIUTAT D’AMPOSTA

CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI PER LA REALITZACIÓ D’UN
CONCERT PEL GRUP MUSICAL TXARANGO AMB MOTIU DE LA FESTA
MAJOR D’AMPOSTA – 2017.
A Amposta, el dia 25 de maig de 2017.
Davant meu, Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària general de l’Excm.
Ajuntament d’Amposta, que en dono fe.
REUNITS:
D’una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament
d’Amposta, expressament facultat per a la signatura del present contracte per
acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de miag de
2017.
De l’altra el Sr Pau Sampietro Vara, major d’edat, veí de Barcelona, amb
domicili a
amb DNI número
qui actua en al seva condició d’administrador únic de la mercantil
Arts Managers, SL., domiciliada a Barcelona, Av. Frederic Rahola, 12, baixos
local 2, amb CIF número B66145756, segons resulta de l’escriptura de
constitució de la societat atorgada davant el notari de Barcelona, Pedro Coca
Torrens, el dia 2 de gener de 1995.
En la qualitat en que actuen totes dues parts es reconeixen la capacitat legal
necessària per a la formalització del present contracte, manifestant el Sr. Pau
Sampietro Vara que el poder pel qual actua
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
I. La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 15 de maig de 2017,
va aprovar l'expedient de contractació del servei per la realització d’un concert
pel grup musical Txarango amb motiu de la Festa major d’Amposta 2017
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
II. La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 24 de maig de 2017,
va adoptar l’acord, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“PRIMER. Adjudicar el contracte del servei per la realització d’un concert pel grup
musical Txarango amb motiu de la Festa major d’Amposta 2017 amb Arts
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Managers SL per import de 24.200,00 € (IVA inclòs)
El dia previst de l’actuació serà el dia 15 d’agost de 2017. L’actuació tindrà una
durada de 90 minuts sense interrupció.
El contracte es deurà complir d’acord amb el que determina el Plec de clàusules
econòmiques, administratives i tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord
comparegui davant aquest Ajuntament per a la signatura del contracte
corresponent.
TERCER. Ordenar que es notifiqui el present acord al licitador i que se’n doni
trasllat del mateix al Departament de premsa i Intervenció.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs I Roiget, per a la signatura
del contracte.”
Mitjançant el present es procedeix a la formalització del contracte que es
regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA. La societat Arts Managers, SL., prestarà el servei per la realització
d’un concert pel grup musical Txarango amb motiu de la Festa major
d’Amposta 2017, de conformitat amb el Plec de condicions econòmiques,
administratives i tècniques reguladores del concurs, i l’oferta de
l’adjudicatària.
SEGONA. El concert del grup Txarango es realitzarà d’acord amb el
corresponent contracte privat que es complementari del present.
TERCERA. El pagament del preu del concert en que consisteix l’objecte
d’aquest contracte s’efectuarà:
1) 50% (12.100,00 €) en el moment de la signatura del contracte.
2) 50% (12.100,00 €) el dia 14 d’agost, mitjançant trasnferència bancària,
lliurant el comprovant de la transferència el dia 15 d’agost abans de les
proves de so.
Un cop realitzat el concert el contractista expedirà la factura corresponent, la
qual s’haurà d’emetre en la forma prevista a la normativa vigent.
QUARTA. L’adjudicatària ratifica l’acceptació del plec de condicions
econòmiques administratives i tècniques reguladores del concurs, així com
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les condicions incloses en l’oferta presentada.
CINQUENA. En tot allò no previst en el present contracte, serà d’aplicació la
normativa reguladora de la contractació administrativa, en particular el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei 7/1985, reguladora de
els bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i resta de disposicions complementàries.
Llegit que fou el present contracte el consideren conforme i ratificant-lo el
signen en el lloc i la data de l’encapçalament.

