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Instància genèrica
La seva sol·licitud ha estat registrada amb el número: ENTRA - 2019 - 1740
Data i hora del registre: 08/02/2019 13:32:00
Data i hora de presentació: 08/02/2019 13:32:00
Dades del Representant

Nom: ALONSO ANTOLIN FREIXES
Raó social: SOCIETAT CORAL L'ESPERANÇA
DNI / CIF: 38766868T
Domicili: Carrer FREDERIC MARÈS, 2 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
País: ESPAÑA ()
Municipi: ARENYS DE MAR (Barcelona)
C.P.: 08350
Telèfon 1: 937920450
Telèfon 2: 615864641
Correu electrònic: armand@gestoriaarenys.com
Dades del Sol·licitant

Nom: ALONSO ANTOLIN FREIXES
Raó social: SDAD CORAL LA ESPERANZA DE ARENYS DE MAR
DNI / CIF: G58376799
Domicili: Carrer FREDERIC MARÈS, 2 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
País: ESPAÑA ()
Municipi: ARENYS DE MAR (Barcelona)
C.P.: 08350
Telèfon 1: 937920450
Telèfon 2: 615864641
Correu electrònic: armand@gestoriaarenys.com
Dades de la Sol·licitud

Exposo: En compliment del contracte del servei públic de teatre, música i dansa del Teatre Principal, clàusules 28, 8,
11 i 12 del plec de clàusules particulars, que fan referència als ingressos del teatre municipal i concretament a la
subvenció del servei, que cada any s’ha de revisar, a petició del concessionari, sobre el increment de l’índex general
de preus al consum (IGPC).
Sol·licito: La revisió de la subvenció del servei públic de teatre, música i dansa del Teatre Principal d’Arenys de Mar.
L’augment de IGPC pel 2019 és del 1,2%. Així com el pagament dels endarreriments de l’actualització de les
subvencions des de l’any 2011 al 2018, amb un acumulat del 10,4% S’adjunta carta de petició del concessionari tal
com exigeix el plec de clàusules particulars.
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Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
(Sí) Sol·licito rebre les notificacions relicionades amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici del dret que em reconeix l'article 41.1 de la Llei 39/2015.
(Sí) Sol·licito rebre els avisos relatius a aquest tràmit per correu electrònic en el compte de correu : armand@gestoriaarenys.com

Vull rebre els avisos / comunicacions en: Català
Centre al que vincular la sol·licitud
Vull vincular aquest tràmit al centre: Oficina d'atenció ciutadana
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#FBIO#

Amb l'acreditació d'autenticitat de la voluntat del sol·licitant expressada per qualsevol mitjà, aquest document serà considerat
legítim.
Li fem saber que, conforme l'article 71.1 de la LRJAP i PAC, disposa d'un termini de 10 dies per presentar la documentació
obligatòria que no s'ha presentat juntament amb aquesta sol·licitud, amb l'advertiment que si no ho complís en aquest termini, la
petició quedaria desestimada, arxivantse prèvia resolució que es dictarà segons els termes establerts a l'article 42.1 de
l'esmentada Llei.
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