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La seva sol·licitud ha estat registrada amb el número: ENTRA - 2018 - 2918
Data i hora del registre: 09/03/2018 13:17:00
Data i hora de presentació: 09/03/2018 13:17:00
Dades del Representant

Nom: JAUME AMAR HUGUEROS
Raó social:
DNI / CIF: 38803134H
Domicili: Carrer Riera Pare Fita, 63 A 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:
Dades del Sol·licitant

Nom: Armand Giménez Garcia
Raó social: GESTORIA ARENYS SLP
DNI / CIF: B61050621
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: La Societat Coral L’Esperança des de l’1 de gener de 2007 gestiona el servei públic municipal de teatre,
música i dansa del Teatre Principal d’Arenys de Mar. Entre els deures i obligacions contractuals de les dues entitats,
hi ha l’obligació de l’ajuntament d’incrementar la subvenció anual del servei, segons l’augment de l’índex general de
preus al consum (IGPC).
Sol·licito: Es doni per presentat aquest escrit i es procedeixi a donar compliment, a la revisió del preu de la subvenció
del servei públic municipal de teatre, música i dansa – Teatre Principal del municipi d’Arenys de Mar, segons
l’augment de l’índex general de preus al consum (IGPC), que fixa la clàusula 28, del plec aprovat el 27 de setembre de
2006. Per a l’any 2018, és del 1,1%. També es prega la liquidació dels endarreriments de la diferència de les
subvencions cobrades i les que s’havien d’haver cobrat, amb l’augment de l’IGPC des de l’any 2011 al 2017. L’IGPC
acumulat a favor de la Societat Coral L’Esperança 20112017 és del 9,2%.
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Recomanem que la quantitat dadjunts no superi els 20 fitxers adjuntats, amb un màxim per documents de 9 MB, i sense
caràcters no permesos per Windows: \ / : *?<>|
Tanmateix es recomana que la mida màxima del conjunt de documents adjuntats no superi els 50 MB
Per la correcta visualització dels documents, agraïm no adjuntin arxius comprimits tipus ZIP, RAR, etc. Gràcies.

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Sí Per correu electrònic: armand@gestoriaarenys.com
Vull rebre les comunicacions relacionades amb aquest tràmit en el següent idioma:
Vull vincular aquesta sol·licitud al següent centre:
Vull rebre notificacions relacionades amb aquest tràmit
Per correu electrònic:
Per correu postal:
, km: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli municipal:
Municipi: ()
Codi postal:
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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