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D. Central de Contractació
Servei per al desenvolupament del Connect'Art, Fira de joves creadors/es de Badalona
Contractacions de serveis

Informe complementari que emet Josep Maria Perera Marcos, cap del Servei d'Esports i Joventut, en relació als
requeriments i aclariments sol·licitats en relació a l’expedient de contractació del servei per al
desenvolupament del Connect'Art- Fira de joves Creadors de Badalona

CONSIDERACIONS:
Primera: Vist l’expedient relatiu a la contractació del servei per al desenvolupament del Connect'Art- Fira de
joves Creadors de Badalona s'emet informe tècnic per aclarir certs aspectes no contemplats en el plec de
condicions tècniques que regeix aquest contracte.
Segona: Per tal d'aclarir aquests aspectes informem que:

•

D'acord al que s' exigeix de conformitat amb l' article 202 LCSP, s'estableix com a condició especial
d'execució que l'empresari pugui acreditar documentalment que disposa de mesures implantades a la
seva empresa que garanteixin la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i
l'acompliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables durant tota la vigència del
contracte.

•

Donant compliment a l’article 99.3 de la LCSP es justifica la no divisió en lots de l'objecte d'aquest
contracte, atès que es considera que aquesta pot dificultar la correcta prestació de l’objecte del
contracte des del punt de vista tècnic que busca donar un servei global i integral a la fira A l'implicar
la necessitat de coordinar l’execució de les seves diferents prestacions, podria veure’s impossibilitada
per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

•

S'exigirà a l'empresa adjudicatària, segons el Decret 137/2003 de 10 de juny, una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les
activitats per una cobertura mínima per sinistre de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros
per sinistre.
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JOSE MARIA PERERA MARCOS, Cap de Serveis, 30/10/2019
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