RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

ASSUMPTE: DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE
CONDICIONS DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ, PRODUCCIÓ I
POSADA EN PRÀCTICA DELS ACTES QUE SE CELEBREN AMB MOTIU DE LES FESTES
DE MAIG 2022.
En data 3 de març, en el Perfil del Contractant de Badalona Cultura es va procedir a la publicació
de la licitació del Servei de gestió, producció i coordinació dels actes que se celebren amb motiu
de les Festes de Maig 2022, del 29 d'abril al 29 de maig, a diversos espais de la ciutat
El valor estimat d’aquest contracte és de 156.200 euros (IVA exclòs) i el seu pressupost base de
licitació de 189.002 EUROS (IVA inclòs).
La durada del contracte s’establia des del 29 abril al 29 de maig de 2022.
Una vegada publicada la licitació, els òrgans de Badalona Cultura han pogut copsar que aquesta
emmalaltia d’un defecte procedimental consistent en la inclusió dins dels lots de la licitació de
tasques pròpies de vigilància subjecta a la Llei de Seguretat Privada que no poden ser
desenvolupades per empreses que no gaudeixin de les llicències específiques per al
desenvolupament de l’activitat. En conseqüència es va decidir la retirada de la licitació per a la
nova redacció i configuració de la documentació eliminant aquesta inclusió inadequada.
L’article 19 dels Estatuts de Badalona Cultura SL atribueixen al seu la potestat per a procedir a la
contractació administrativa en nom de la societat.
Per tant, correspon a la Gerència el desistiment d’aquest expedient.
RESOLC:
PRIMER.- DESISTIR de la present licitació per les raons esmentades.
SEGON.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant.
Badalona, a la data de la signatura digital

EDUARD PERICAS BOSCH
Gerent Badalona Cultura SL
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