EL COMITÉ DE DIRECCIÓ
ATÈS QUE:
Primer.- S’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa
d’aplicació per tal d’entendre completat l’expedient de contractació relatiu al “servei
de contractació d’una agència de mitjans / central de mitjans per cobrir el servei de
planificació de mitjans i gestió de campanyes per a Barcelona Energia” amb número
d’expedient CTTE520.
Segon.- Que s’ha elaborat el Plec de Clàusules Particulars, el Plec de Prescripcions
Tècniques, el contracte tipus i tota la documentació que conté les condicions
essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que ha de regir la present
contractació i que conformen l’expedient de contractació.
Tercer.- Que es disposa d’existència de crèdit per a la correcta execució del
procediment.
HA RESOLT:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació conformat per la documentació
especificada al punt segon anterior relatiu a la contractació “servei de contractació
d’una agència de mitjans / central de mitjans per cobrir el servei de planificació de
mitjans i gestió de campanyes per a Barcelona Energia”, pel procediment obert
harmonitzat i mitjançant tramitació ordinària.
Segon.- REMETRE al Conseller delegat per ésser l’Òrgan de Contractació
competent per raó de la quantia i al Departament Jurídic i de Contractació el
present Acord per tal que realitzi totes aquelles actuacions es considerin
necessàries a efectes d’obrir la licitació per contractar l’execució del
subministrament referit.
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