R/N: AG/CP00034 AG-2020-1240

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

AG-2020-1240

Unitat
promotora

Gabinet del Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Procediment

Obert

Objecte

Creativitat i producció d'una campanya de publicitat institucional i la seva
promoció en els punts de venda per promoure el sector primari i el territori
a Catalunya

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

150.000,00

-

-

Pressupost licitació

150.000,00

31.500,00

181.500,00

Termini d'execució

20 Dies

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2020

150.000,00

N8-IVA suportat no
deduïble 21%

AG06

D/226000300/6130/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contractació de serveis de 31 de juliol de 2020.
Vistos els informes jurídic i fiscal favorables que consten en l’expedient.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de creativitat i producció d'una campanya de
publicitat institucional i la seva promoció en els punts de venda per promoure el sector primari
i el territori a Catalunya i la despesa corresponent per un import total de 181.500,00 €
(150.000,00
del
preu
del
contracte
i
31.500,00
d’IVA).
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2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars.
3. Ordenar l’obertura de la fase d'adjudicació pel procediment obert i en tramitació d’urgència.

Per delegació, el secretari general
(Resolució AAM/878/2011; DOGC 13.4.2011)

David Mascort Subiranas
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