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

INFORME TÈCNIC

Informe que emet Josep Maria Perera Marcos, Cap del Servei d'Esports i Joventut, per tal de motivar la
conveniència de la contractació del servei per al desenvolupament del Connect'Art- Fira de joves Creadors de
Badalona

I. Consideracions.
Primera: Un dels objectius de les Polítiques de Joventut és la potenciació del desenvolupament de programes i
accions que tinguin com a denominador comú la millora de les condicions de vida i d’emancipació dels i les
joves.
Segona: En aquest marc de foment per a actuacions orientades a l’autonomia personal dels joves i a la
promoció del desenvolupament juvenil, el Departament de Joventut organitza la Fira de joves creadors de
Badalona- Connect'Art.
Tercera: L’esdeveniment, que consta de diversos expositors i diferents espais dedicats a tallers i activitats,
pretén donar als joves creadors l’oportunitat de poder donar a conèixer els seus projectes i la seva obra,
posant al seu abast els recursos necessaris per poder promocionar-la.
Amb l’organització d'aquesta fira, en la qual s’inclouen diverses modalitats, es té la voluntat de procurar un
espai pels joves artistes i artesans on poder exposar, promocionar i vendre les seves obres. Es tracta d’un
esdeveniment cultural de referència, de reunió i de participació que potencia l’espai públic com a escenari de
creació i experimentació, transformant l’entorn en un aparador del talent i potencial dels joves de la ciutat.
D’aquesta manera, es pretén reforçar la viabilitat de projectes emprenedors dins del món artístic, així com
ampliar la seva visibilitat a la ciutat, recolzant les iniciatives dels joves amb un perfil que integri la capacitat
creativa, la inquietud i la motivació per a innovar i transformar el seu entorn.
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Quarta: Les necessitats a satisfer són donar resposta al conjunt de demandes i necessitats del col·lectiu juvenil
de la ciutat i de continuar oferint serveis orientats a l'emancipació i al foment de l'emprenedoria cultural i
artística.
Cinquena: L’elecció del procediment per aquesta licitació és el procediment obert simplificat abreujat.

II Conclusió.
Única: És per tot això, que es proposa iniciar els tràmits oportuns per contractar el servei per al
desenvolupament del Connect'Art- Fira de joves Creadors de Badalona per una durada de dos anys, d’acord
amb les especificacions contemplades en les prescripcions del plec de prescripcions tècniques, 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 les futures
anualitats quedarà sotmès a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a dites anualitats per atendre el seu pagament.

JOSE MARIA PERERA MARCOS, Cap de Serveis, 28/10/2019
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