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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS, MUNTATGE, DESMUNTATGE, TRANSPORT DE L’ESTAND
DEL BARCELONA CATALONIA A LA FIRA MIPIM 2019
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre (text consolidat), 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.”
Vist que l’Institut Català del Sòl, dins del seu programa i política comercial desenvolupa entre d’altres
l’assistència i participació a les fires, congressos i exposicions que per les seves característiques, contingut
del sector i d’especialitat, constitueixen una plataforma per oferir els seus productes i serveis per a la captació
d’inversió per projectes urbanístics i alhora ajudar a internacionalitzar el sector immobiliari del nostre país.
Per tal de seguir promovent la marca BARCELONA CATALONIA a nivell internacional com a destinació
preferent per a inversions al nostre territori, la direcció d’INCASÒL precisa efectuar la contractació d’una
empresa que realitzi el servei de construcció d’un estand amb la producció de continguts, muntatge,
desmuntatge, transport de l’estand de BARCELONA CATALONIA al saló immobiliari MIPIM que es celebrarà
a Cannes, França del 12 al 15 de març de 2019.
L’ import estimat és de 115.000 euros (IVA exclòs).
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 externa per tal que es pugui dur a terme.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 116 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert d’acord amb el contingut de la
Llei esmentada.
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