Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per
a la contractació dels serveis d’Inscripció a la fira 4YFN 2022, lloguer d’espais d’exhibició i d’altres
serveis complementaris i, vistos els següents,

ANTEDECENTS DE FET
1. Que en data 18 de novembre de 2021 el director executiu d’ACCIÓ, en virtut de les atribucions
que li confereix la resolució d’autorització de signatura de la consellera delegada d’ACCIÓ de 29 de
setembre de 2021, va aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’Inscripció a la fira 4YFN
2022, lloguer d’espais d’exhibició i d’altres serveis complementaris.

ACCIÓ

2.- Que el dia 22 de novembre de 2021 es convida a l’empresa GSMA 4YFN Event Management,
SL, a que presenti oferta.
3.- Que el dia 22 de novembre de 2021 l’empresa GSMA 4YFN Event Management, SL presenta
oferta mitjançant l’espai d’oferta telemàtica de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya
4.- Que el dia 1 de desembre de 2021 s’efectua l’obertura del sobre presentat per l’empresa GSMA
4YFN Event Management, SL. La proposta presentada s’ajusta als termes fixats en els plecs que
regeixen la contractació i es proposa l’adjudicació de l’al·ludit contracte en favor de l’oferta
presentada per l’empresa GSMA 4YFN Event Management, SL.

FONAMENTS DE DRET
Públic.

Primer.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
Per tot l'exposat,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa GSMA 4YFN Event Management, SL amb NIF núm.
B67299297 el contracte dels serveis d’Inscripció a la fira 4YFN 2022, lloguer d’espais d’exhibició i
d’altres serveis complementaris per import de NORANTA VUIT MIL EUROS (98.000,00€), IVA
exclòs.
SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè formalitzi el
contracte corresponent, dins els 15 dies hàbils següents de rebre la notificació d’aquesta resolució.
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QUART.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant del conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el
que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

ACCIÓ

Sr. Joan Romero i Circuns
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