Expedient: SP 11-2018
DECRET
S’ha sol·licitat ofertes per a la realització d’un espectacle de teatre per la TMD febrer-maig
2018.
En relació a les ofertes presentades, el 20 de març de 2018, el tècnic de cultura ha emès
informe pel qual proposa contractar a “Zefiro Torna Ensemble Méridien”.
En data 23 de març s’ha emès informe de secretaria, pel qual es posa de manifest el
procediment a seguir per a la contractació.
En data 17 de d’abril s’ha autoritzat una retenció de crèdit amb número 220180003680 per
fer front a la despesa de la contractació.
Amb caràcter previ a l’actuació caldrà acreditar el compliment dels requisits exigits per la
legislació sectorial en matèria de seguretat i espectacles.
Vist l’informe de secretaria de data 19 d’abril de 2018.
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Primer.- Contractar amb les persones o empresa que es relacionen, l’espectacle “Zefiro
Torna Ensemble Méridien”, dins els actes de la TMD febrer-maig 2018, per l’import que
s’indica a continuació:
CONTRACTISTA
ASS. MUSICAL
ORIGINAL COUNCIL

ESPECTACLE/DIA

CIF/NIF

“ZEFIRO TORNA”
G55123400
ENSEMBLE MÉRIDIEN
22/04/18 – 18h

IMPORT
2.560€

IVA
537,6

TOTAL
3.097,60€

Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 2.560€ més 537,6€ en concepte d’IVA, amb càrrec a
la partida 310.334.22609 del vigent Pressupost Municipal.
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats, i als Serveis
Territorials, als Serveis Personals i Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament.
Ho mana i signa l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català.
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