INFORME DE NECESSITAT PER LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
(article 118.1 LCSP)

Dades del contracte

Nom/objecte:

Contracte menor de serveis: Producció
artística del festival online Sent Sant Feliu
2021, dins del Pacte de Ciutat de Sant Feliu
de Llobregat

Referència expedient:

G4882021000659

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

ruizci

Tipus de contracte:
Obres (fins a 39.999.99 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 14.999.99 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 14.999.99 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

6500 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

7865 €

Data prevista d’inici:

1 de desembre de 2021

Data prevista de finalització:

19 de desembre de 2021

Motivació de la necessitat d’efectuar la contractació menor:
Atès que és d’interès municipal donar satisfacció, tal i com contempla el Pacte de
Ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a la necessitat detectada per aquesta administració
consistent en la reactivació del sector artístic i cultural local i afavorir i fomentar la
difusió i promoció dels agents culturals i artístics locals,especialment en l’àmbit de les
noves tecnologies, després de la cancel·lació d’activitats que va motivar la irrupció del
COVID-19, sent la necessitat detectada de caràcter excepcional i per tant, susceptible
de tramitar-se com un contracte menor atesa la normativa de contractes del sector
públic, ja que la duració del mateix no serà superior a un any, no es podrà prorrogar,
ni revisar preus, ni superar els llindars econòmics establerts en la normativa.
Ates que la finalitat del contracte consisteix en el servei de la producció artística,
consistent en la selecció, retribució, cobertura de dietes i backline de 20 artistes i
creadors santfeliuencs per a la realització de 20 vídeos de mitja hora cadascun, amb
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la finalitat d’emetre’ls pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat durant la programació d’activitats de Nadal d’aquest 2021.
Essent que un cop exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Sant Feliu
té competència municipal per dur a terme l’esmentada contractació i no disposa dels
recursos tècnics necessaris per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal
procedir a la contractació amb tercers del servei esmentat, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostaria i control de la despesa i respecte als principis d’eficàcia,
eficiència,transparència, publicitat , no discriminació i igualtat de tracte i de conformitat
a la normativa de contractes del sector públic vigent.

Manel Martinez
Regidor de Cultura
[Firma01-01]

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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