Àmbit de Promoció de la Ciutat
Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació
Direcció de Serveis d’Empresa

INFORME DEL SERVEI D’EMPRESES PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE “MUNTATGE I SERVEIS
FIRALS I D’ORGANITZACIÓ DE LA 48A. FIRA DE SANT ISIDRE
2018”.
Viladecans, 9 de febrer del 2018
L’objecte d’aquest document es sol·licitar l’aprovació d’una modificació del contracte “Muntatge i
serveis firals i d’organització de la 48a. Fira de Sant Isidre 2018.
La Direcció de Serveis d’Empresa té com a missió d’oferir serveis i executar programes per
promoure la creació, captació, localització, consolidació, creixement i internacionalització de les
empreses en el municipi de Viladecans. Alhora promou la vocació emprenedora per garantir futurs
empresaris/àries i millors treballadors/es, la innovació per afavorir la competitivitat i supervivència
de les empreses, suport en els tràmits relacionats amb l’Administració Pública a les empreses i
emprenedors/es i promoció dels actius i atractius de la ciutat.
Entre les diferents competències que té assignades s’identifiquen el:








Foment i Promoció del Turisme de la ciutat
Definició i projecció de la marca de destinació turística de Viladecans
Foment de la col·laboració entre els agents de l'ecosistema
Creació de productes turístics
Promoció turística dels espais naturals
Coordinació amb l'oficina de turisme de la generalitat
Impuls i recolzament amb visió turística dels esdeveniments i fires locals

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el dia 19 de Desembre del
2016, adoptà entre d’altres, l’acord relatiu a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques així com la iniciació i tramitació de l’expedient
administratiu de contractació per l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i
tramitació ordinària, del contracte administratiu mixt de subministrament consistent el muntatge i
serveis firals i d’organització de la 47a. Fira de Sant Isidre 2017 de Viladecans, d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, pel termini
comprès entre el dia de la formalització del contracte i el 30 de juny del 2017, i un pressupost
màxim de licitació de 148.561,62€ (IVA inclòs).
Atès que el 14 de Març de 2017 es va aprovar l’adjudicació del contracte administratiu mixt de
subministrament consistent el muntatge i serveis firals i d’organització de la 47a. Fira de Sant
Isidre 2017 de Viladecans, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, a favor de l’empresa EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES S.L, per un
import total de 138.053,15 euros (inclòs IVA, despeses generals i benefici industrial).
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el dia 2 de Novembre de 2017,
va aprobar la pròrroga del contracte administratiu mixt de subministrament consistent en el
muntatge i serveis firals i d'organització de la Fira de Sant Isidre per a l'exercici 2018 (48a.
Edició).
Atès que el punt “1.9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE” del Plec de Clàusules Administratives
Particulars del contracte Muntatge i serveis firals i d’organització de la 47a. Fira de Sant Isidre
2017 indica la possibilitat de l’ampliació de l’objecte del contracte fins un màxim del 10,10% per
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necessitats derivades d’activitats relacionades amb el sector de la restauració i necessitats
derivades de la realització d’actuacions relacionades amb la promoció del turisme de la ciutat
dintre el “Viladecans Experience”.
Atès que entre les mesures recollides en el Pla d’Actuació Municipal incorporen les actuacions:




Definir projectes adreçats a la producció agrícola i la restauració amb productes de km 0
Promoure el consum de productes de la nostra horta
Incorporar el patrimoni cultural, natural i agrícola, als valors turístics de la ciutat i fomentar
el turisme responsable i sostenible

Atès que la Fira de Sant Isidre és un dels esdeveniments amb més projecció i arrelament a
Viladecans que incorpora sectors representatius de la ciutat com són l’agrícola, l’empresarial, el
comercial i l’associatiu.
Atès que donada la singularitat de la Fira es veu la necessitat estratègica d’ampliar el servei
objecte del contracte per tal d’utilitzar la seva visibilitat i projecció (passen per la fira més de
300.000 visitants, molts d’ells d’altres municipis) per tal d’utilitzar-la com a plataforma per
promocionar el consum i la restauració amb productes de la nostra horta, i convertir la Fira en una
activitat que atragui i fomenti el turisme responsable i sostenible a la ciutat,
Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 20202 43110 22706 (DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL) del pressupost
general de l’exercici de 2018.

En base a tot l’anterior, es proposa:
ÚNIC.- Aprovar la modificació del contracte administratiu mixt de subministrament consistent el
muntatge i serveis firals i d’organització de la 48a. Fira de Sant Isidre 2018 de Viladecans,
adjudicat a favor de l’empresa EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES S.L, ampliant el servei amb
la:





Creació d’un espai nou on promocionar la restauració local (La Cuina de Viladecans)
Incrementant l’atractiu de l’espai destinat a la venda de productes de Km0 (Mercat de la
Cooperativa)
Augmentant el número d’activitats adreçades al ciutadà que es desenvolupen dins el
Cúbic (Espai Gastronòmic)
Generant un espai lúdic i festiu entorn la Plaça de la Mediterrània atractiu tant pel turista
com pel ciutadà

ampliació valorada en un import total de 13.943,37 € (IVA inclòs), el que suposa una ampliació del
10,10% de l’import del contracte.
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