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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, D’UN SERVEI D’AGÈNCIA DE MARQUÈTING DIGITAL DE
DIVERSOS PROGRAMES I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
.
EXPEDIENT 2022/12

Justificada la necessitat de la contractació del servei d’agència de màrqueting digital de diversos
programes i serveis de la Universitat de Barcelona, vista la proposta d’inici del Cap de la Unitat
d’Imatge Corporativa i Màrqueting de la Universitat de Barcelona de 14 de desembre de de 2021,
expedient de contractació 2022/12, que es tramitarà per procediment obert i via ordinària.
S’ha acreditat l’oportuna reserva de crèdit mitjançant autorització de despesa de data 18 de gener
de 2022.
De conformitat a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la llei de contractes del sector
públic.
En virtut de la delegació de competències en matèria contractual efectuada pel Rector mitjançant
resolució de data 13 de gener de 2021.
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de la contractació del servei d’agència de màrqueting digital de
diversos programes i serveis de la Universitat de Barcelona, expedient 2022/12, junt amb el plecs
de clàusules administratives (PCAP) i el de prescripcions tècniques (PPT).
Segon.- Aprovar la despesa de 84.700,00 euros, IVA inclòs, dels quals 70.000,00 euros
corresponen a la base imposable i 14.700,00 euros al 21% d’IVA.
Tercer.- Acordar l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada.
Quart.- Ordenar la publicació d’aquesta licitació al perfil del contractant de la Universitat de
Barcelona
Barcelona,

Gloria Matalí Costa
Gerenta de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació (p.d.13/01/2021)
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Contra els anuncis, els plecs, altres documents contractuals, els acords d'adjudicació, i contra els actes de tràmit que
decideixin directa o indirectament sobre l'adjudicació o d’actes de tràmit que determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, o actes de tràmit que produeixin indefensió o perjudici irreparable als interessats, independentment de la
immediata executivitat de l'acte impugnat, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l'acte
impugnat, de conformitat amb l'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs especial, en el termini de
15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi tramès la notificació de l’acte impugnat, en base a
l’establert a l’art. 44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Interposat l’esmentat recurs, quedarà en
suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins a la resolució del mateix. Fins que no recaigui resolució expressa o
presumpta del recurs especial no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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