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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, D’UN
SERVEI D’AGÈNCIA DE MARQUÈTING DIGITAL DE DIVERSOS PROGRAMES I SERVEIS DE
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
EXPEDIENT 2022/12
En data 18 de gener de 2022, des de l’Oficina de Contractació Administrativa s’inicia la tramitació
de expedient 2022/12 per a la contractació de 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 18 de gener de 2022.
a) Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte de contracte consisteix en la prestació d’un servei d’agència de màrqueting digital, en els
termes i condicions definits en el plec de prescripcions tècniques, que comprèn el suport en la
creació i desenvolupament de les campanyes de màrqueting digital dels programes i serveis de la
Universitat de Barcelona (UB), de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) i d’ Estudis Hispànics (EH).
L’objecte conté les següents prestacions:
-

Serveis de màrqueting
o Inclou els serveis següents:
 Anuncis a Google Adwords
 Anuncis a la xarxa display de Google
 Anuncis a les xarxes socials
 Posicionament SEO (únicament per a la botiga electrònica de
marxandatge oficial)
 Seguiment de resultats
 Creació de pàgines web d’aterratge per a les campanyes, en cas de que
sigui necessari.
o El programes i serveis a promocionar són:
 Màsters universitaris de la UB
 Graus de la UB i accions de captació dels estudiants de grau
 Cursos d’idiomes de diverses convocatòries de l’Escola d’Idiomes
Moderns
 Cursos d’espanyol i de cultura espanyola de diverses convocatòries de
Estudis Hispànics.
 Difusió de la pàgina de comerç electrònic del marxandatge oficial de la UB
(https://shop.ub.edu) i el seu posicionament SEO

-

Serveis de consultoria d’analítica web

L’objecte no inclou la creació de baners o imatges necessàries per a les campanyes que correran
a càrrec de la Universitat de Barcelona, tot i que si que es podrà requerir aconsellament i
propostes de millora en l’elaboració dels mateixos a l’hora d’establir noves línies gràfiques.
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació.
La Universitat de Barcelona du a terme campanyes de màrqueting digital per a diversos programes
i serveis que cal gestionar coordinadament de forma anual mitjançant un pla de màrqueting digital
que estableixi objectius, estratègies i un pla de treball per a la correcta execució del mateix.
El proveïdor s’haurà d’encarregar de la proposta d’aquest pla de màrqueting digital, de la seva
execució així com del seguiment de resultats, per a la implementació de possibles millores
constants. Les campanyes de difusió de màrqueting realitzades anteriorment de forma aïllada,
mostren que es necessària la contractació d’una única agència de màrqueting per tal de que les
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campanyes formin part d’una mateixa estratègia conjunta i poder afavorir sinergies entre elles i una
millor comprensió del serveis que necessita la Universitat de Barcelona.
c) Durada del contracte / termini d’execució i pròrrogues:
La durada del contracte és de 2 anys des de la formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar i s’estableix com a màxim dues pròrrogues anuals. El termini per
determinar si hi ha pròrroga serà de dos mesos abans de la finalització de contracte.
d) Valor estimat del Contracte (VEC)
El valor estimat d’aquest contracte és de 154.000,00 euros (IVA no inclòs) i contempla la possibilitat
de dues pròrrogues anuals i una modificació del 20% d’increment de l’import de licitació si s’ha
d’incorporar una nova campanya i/o nous requeriments tècnics no previstos.
e) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és 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.
S’ha de tenir en compte que els valors màxim per campanya a l’hora de presentar la proposta
econòmica és de:
-

Màsters universitaris de la UB: 16.500,00 euros.
Graus de la UB i accions de captació dels estudiants de grau: 2.500,00 euros.
Cursos d’idiomes de diverses convocatòries de l’Escola d’Idiomes Modern: 5.000,00
euros.
Cursos d’espanyol i de cultura espanyola de diverses convocatòries de Estudis Hispànic:
5.000,00 euros.
Difusió de la pàgina de comerç electrònic del marxandatge oficial de la UB
(https://shop.ub.edu) i el seu posicionament SEO: 1.000,00 euros.
Servei d’analítica web: 5.000,00 euros.

En tractar-se d’un contracte condicionat a la realització de les campanyes de màrqueting digital
dels programes i serveis de la Universitat de Barcelona (UB), de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) i
d’ Estudis Hispànics (EH), el pressupost total és aproximat i es basa en les previsions de celebració
de campanyes definides en l’objecte del contracte, pel que no hi ha cap compromís d’adquirir un
mínim de campanyes. El màxim de serveis serà fins esgotar el pressupost.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta a aquest import. Així, restaran exclosos
els licitadors que presentin ofertes que superin el preu indicat.
f)

Finançament

Autorització de la despesa número 300113759 de 18 de gener de 2022.
Exercici

Centre Gestor

Posició pressupostària

Import

2022

37680001443000

D/226000300/C2022G/G00

42.350,00

2022

37680001443000

D/226000300/P2023G/G00

42.350,00

g) Proposta de tramitació i procediment
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
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D’acord amb la delegació de competències en matèria contractual de data 13 de gener de 2021
Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació de l’objecte del contracte, a tal efecte
s’incoa expedient 2022/12 per a la contractació de servei d’agència de màrqueting digital de
diversos programes i serveis de la Universitat de Barcelona i s’ordena la seva tramitació per
procediment obert i via ordinària
Barcelona

Glòria Matalí Costa
Gerenta de la Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació (p.d. de data 13/01/2021)
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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