AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GESTIÓ CULTURAL,
EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Per la regidoria de GESTIÓ CULTURAL, EDUCACIÓ I NOVES
TECNOLOGIES d’aquest ajuntament es considera d’interès públic la
retransmissió per un canal de TV que es puga sintonitzar a la població, de tots
els actes lúdics de l’Ajuntament.
Per una banda aquesta retransmissió permet donar a conèixer als
veïns les activitats del municipi i per l’altra permet que no s’exclogui aquelles
persones que ja siga per raons de mobilitat o per altes no poden assistir a dits
actes.
Es per això que fent ús del contracte menor per serveis, es proposa a
la Junta de Govern Local, l’adjudicació a l’empresa FOTO VIDEO TARSON
S.L., amb CIF B12398061 i domicili en C/ Regimiento Tetuan 38 12600 La
Vall D'Uixó, amb les següents condicions:


A.- Objecte del contracte: El contracte tindrà com a objecte la gravació i
retransmissió pel canal de TV que es puga veure al municipi dels actes
culturals i festius d’aquest ajuntament. D'aquesta manera L'empresa
cobrirà tots els actes que organitza l'Ajuntament sense importar l'hora
ni el dia

En tot cas, es retransmetran els següents directes: els actes
taurins de les festes de La Vila, la missa de les festes de La Vila i la
missa del dia de Sant Sebastià


B.- El contracte es presta a risc i ventura de l’empresa adjudicatària qui
tindrà que complir la normativa legal i les autoritzacions preceptives.



C.- El preu total es de 12.000 euros, incloses totes les despeses i
impostos. La quantitat es pagarà mensualment, presentant-se la
corresponent factura pel registre d’entrada de l’Ajuntament on constarà
el seu IBAN per fer-se la transferència.
Aquesta quantitat no podrà ser objecte de modificació.



D.- La duració del contracte es d’UN ANY des de la data de la
notificació de l’adjudicació. (1 de gener de 2016)
La Vilavella 9 de febrer de 2016
El regidor delegat

Signat: Sebastià Roglà Recatalà
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