Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Plaça de Sant Miquel, 4, 5ª planta, Edifici Novíssim
08002 Barcelona

Contracte 19001367L02
Expedient 0402/19

FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
En la Casa Seu Consistorial de l'Ajuntament de Barcelona, a 1 de gener de 2020

REUNITS
D'una part, el Sr. Agustí ABELAIRA DAPENA, Gerent de Recursos, autoritzat expressament per
decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, assistit per la Sra. Mª Isabel FERNÁNDEZ
GALERA, Tècnica Superior en Dret, amb funcions delegades del Secretari General de l'Excm.
Ajuntament d'aquesta Ciutat, nomenada en data 1 de maig de 2015, segons l’apartat i) de l’article
3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal de la Corporació, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, que certifico.
De l’altra, el Sr. Ferran BURRIEL i ALIER, amb DNI 46701097B, com a representant de l’empresa
NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, amb CIF B64673130, amb poder suficient segons queda
acreditat a l’expedient.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària segons intervenen per formalitzar el
present Acord Marc, i
MANIFESTEN
Que la Comissió de Govern, en sessió de 20 de novembre de 2019, va adoptar el següent acord:
REBUTJAR l'oferta i EXCLOURE de la licitació del LOT 2 de l'Acord Marc, amb número de contracte 19001367L02 i
número d'expedient 0402/19, que té per objecte Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que
es difonguin exclusivament en mitjans digitals, l'empresa ZENITH MEDIA S.L.U. amb número de NIF B81864894 per
incompliment de requisits.
DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc les empreses ELOGIA MEDIA, SL amb número de NIF B36891778, i
NOTHINGAD COMUNICACIÓ S.L amb número de NIF B64673130, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més
avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats
els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa
de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Assumpta Bisbal i Adorna.

En virtut de l’anterior, les parts procedeixen a formalitzar l’Acord Marc i, a tal efecte,

Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Plaça de Sant Miquel, 4, 5ª planta, Edifici Novíssim
08002 Barcelona

ACORDEN

PRIMER.- El Sr. Agustí ABELAIRA DAPENA, Gerent de Recursos, en representació de l'Excm.
Ajuntament de Barcelona, formalitza a favor de l’empresa NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, amb
CIF B64673130, el LOT 2 de l’Acord Marc amb número de contracte 19001367, que té per objecte
les Campanyes de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin
exclusivament en mitjans digitals.
SEGON.- Ambdues parts s'obliguen al compliment exacte d'aquest Acord Marc conforme el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que el regeixen, així
com als termes de la proposició de l’adjudicatari.
TERCER.- El termini de vigència d’aquest Acord Marc s’iniciarà l’endemà de la seva formalització,
i tindrà una durada d’un any.
La vigència inicial podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de nou mesos (9 mesos) per
acord de l’òrgan de contractació.
QUART.- Per respondre del compliment del present contracte, l’empresa ha constituït a la
Tresoreria d’aquest consistori una garantia definitiva, mitjançant caució, de 10.330,58 euros, amb
número de dipòsit 114642.
CINQUÈ.- El contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en matèria de
contractació administrativa.
SISÈ.- Les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència del present Acord Marc seran
a càrrec exclusiu de l’adjudicatari.
SETÈ.- Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com
a prova de conformitat i acceptació, signen el present Acord Marc, així com el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que s'uneixen com annexos 1 i 2,
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Barcelona

Pel contractista

Sr. Agustí ABELAIRA DAPENA

Sr. Ferran BURRIEL i ALIER

Sra. Mª Isabel FERNÁNDEZ GALERA

