Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària
Passeig Sant Joan, 75.
08009 Barcelona

INFORME TÈCNIC
Codi contracte: 19005463
Objecte: Contracte per a l’execució dels serveis de la secretaria tècnica, coordinació i producció
d’activitats de la Festa de l’Associa’t dins el marc de les Festes de la Mercè de l’Ajuntament de
Barcelona, Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
 Lot 1: Secretaria tècnica, suport a les entitats i dinamització dels espais i tallers
 Lot 2: Coordinació de serveis i proveïdors i gestió tècnica i de producció del projecte a la
plaça, regidoria d’escenaris
La Festa de l’Associa’t és un esdeveniment estratègic en el compliment dels objectius municipals
de reconèixer i visibilitzar els projectes associatius i comunitaris que es desenvolupen a la ciutat,
d’acord amb el PROJECTE 1, Suport a l’associacionisme, del Pla Municipal d’Acció
Comunitària 2018-2022.
Donat que per dur a terme la Festa és necessari el suport tècnic i professional de persones
expertes tant en les tasques establertes al Lot 1 com en el Lot 2, d’acord amb l’informe de
necessitat i idoneïtat de la Direcció d’Acció comunitària de data 20 de febrer de 2020.
En data 10 de març de 2020, la Gerent Municipal va aprovar la següent autorització de despesa:
LOT 1
Any

Econòmic Programa

Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2020

22719

92418

800

73.549,75

21

15.445,45

88.995,20

2021

22719

92418

800

73.549,75

21

15.445,45

88.995,20

30.890,90

177.990,40

Import total

147.099,50

LOT2
Any

Econòmic Programa

Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2020

22719

92418

800

28.920,44

21

6.073,29

34.993,73

2021

22719

92418

800

28.920,44

21

6.073,29

34.993,73

12.146,58

69.987,46

Import total

57.840,88

En data 11 de març de 2020 es va publicar al Perfil del Contractant i es va enviar al DOUE la
licitació del present contracte, amb un termini fins el 30 de març de 2020 per presentar oferta.
En data 14 de març de 2020 el Reial Decret 463/2020 declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 afectant a la suspensió de terminis
administratius (Disposició addicional 3ra), i per tant als terminis de presentació d’ofertes del
present contacte.
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No s’ha presentat cap oferta per la present licitació, d’acord amb el certificat de Pixelware de data
04 de maig de 2020.
Donada la situació d’incertesa generada per la COVID-19 i, en coherència amb les mesures
sanitàries que s’estan prenent en relació a actes públics de gran participació i sense control
d’aforament, la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària ha decidit, atenent a l’interès general de
salvaguardar la salut pública, mentre no hi hagi seguretat en les activitats a la via pública amb gran
participació ciutadana, no realitzar l’edició de la Festa de l’Associa’t aquest 2020 per raons
d’interès públic (Art.152.3 LCSP).
Per tot això,
ES SOL.LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’acordar no adjudicar del present
contracte i anul·lar l’autorització de despesa aprovada amb aquesta finalitat i ARXIVAR
l’expedient.
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