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INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT D’UNA EMPRESA
QUE REALITZI LA PRODUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L’ESTAND BARCELONACATALONIA A LA FIRA MIPIM 2019
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000,
de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001 de 28 de
desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 5. que “ l’objectiu de l’Institut Català
del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, amb la
finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes,
dotacions i equipaments, i dins de les seves funcions estableix a l’art. 3 ap. 1 b)” Promoure, tant de
manera directa com convinguda, habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d’aquests.”
Per tal de donar un nou enfocament al nostre estand de Barcelona Catalonia, iniciativa impulsada per la
Generalitat de Catalunya, a través de l’Incasòl i l’Ajuntament de Barcelona, és necessari contractar a una
empresa que realitzi l’adaptació del disseny gràfic i fer-ne la producció dels elements de publicitat, així com
el muntatge i desmuntatge de l’estand, per tal d’oferir continguts prou atractius per atraure públic amb una
bona imatge de la marca Barcelona Catalonia a la fira MIPIM 2019 del 12 al 15 de març a Cannes, França.
Vist que l’Institut Català del Sòl no disposa dels mitjans per tal de dur a terme les tasques esmentades
anteriorment, és necessari contractar a una empresa que les pugui dur a terme.
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