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2019/00028360K
2019/00027472F
D. Central de Contractació
Servei per al desenvolupament del Connect'Art, Fira de joves creadors/es de Badalona
Contractacions de serveis

RESOLUCIÓ
Vist l’informe tècnic de motivació, sobre la necessitat de la contractació mitjançant procediment
obert simplificat abreujat pel desenvolupament del Connect'Art- Fira de joves Creadors de Badalona.
Atès el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, i article 48 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en concordança amb l’article 28 de la
LCSP, s’acorda:
PRIMER.- Subscriure l’informe de motivació del cap del Servei d’Esports i Joventut, emès en data 28
d'octubre de 2019, en el qual s'especifica que:
- La durada d’aquest contracte serà de dos anys (entenent-se per aquest la realització de la
Fira l’ any 2019 i 2020), atenent que el valor estimat del contracte és de 28.500,00 euros, IVA
exclòs, que comprèn la durada inicial establerta per aquest, dos anys, sense que es
contemplin pròrrogues, a raó de 14.250,00 € anuals, IVA exclòs.
- El pressupost base de licitació d’aquest contracte (durada 2 anys), per un import total de
34.485,00 euros, IVA inclòs (a raó de 28.500,00 euros el valor base i 5.985,00 euros en concepte d’IVA
al tipus del 21 %).
- La despesa que se’n preveu que se’n derivi d’aquest contracte per a l’exercici 2019, s’ha
estimat en 17.242,50 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) i s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida
número 11153000 3265 22799 del pressupost municipal vigent a l’any 2019.
- L’ import de la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’aquest contracte per a l’ any
2020 quedarà sotmès a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a dita futura anualitat per atendre el seu pagament.

SEGON.- Designar com responsable del contracte al Cap del Servei d'Esports i Joventut i designar
com a responsable de la Unitat de seguiment del contracte als/les tècnics/ques del Departament de
Joventut.
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TERCER.- Iniciar els tràmits administratius necessaris per tal de procedir amb la contractació del
desenvolupament del Connect'Art- Fira de joves Creadors de Badalona en l’exercici de la competència
reconeguda als municipis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local d’acord
amb l’article 25.2 h), I), i m).

Aïda Llauradó Álvarez, 1a. Tinença d'Alcaldia i regidora de
l'Àmbit de Drets Socials i Feminismes, 30/10/2019
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