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08007 Barcelona
Tel. +34 93 402 11 00

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’UN SERVEI D’AGÈNCIA DE MARQUÈTING DIGITAL DE
DIVERSOS PROGRAMES I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
EXPEDIENT 2022/12
REUNITS
D’una banda, la Sra. Glòria Matalí Costa, Gerenta de la Universitat de Barcelona, en nom i
representació d’aquesta institució, en virtut de la resolució de delegació de competències en matèria
contractual de data 13 de gener de 2021, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585,
08007 Barcelona i NIF Q0818001J,
D’altra banda, el Sr. Guillermo Renedo Cox, en nom i representació de CLAREMONT STUDIOS, S.L.,
en virtut de l’escriptura de poders, autoritzada pel notari D. Vicente Miguel Mestre Soro, en data 23 de
març de 2010 i amb número del seu protocol 10/2009, empresa en domicili en el carrer Roger de Llúria
125, 1º, 1ª, 08037 Barcelona i NIF B65303414.
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del present
document i,
MANIFESTEN
I.- Que en data 21 de gener de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona, va acordar incoar
l’expedient administratiu per a la contractació del servei d’agència de màrqueting digital de diversos
programes i serveis de la Universitat de Barcelona, aprovant-se l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la mateixa en data 21 de gener de 2022.
II.- Que en data 21 de març de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona va resoldre adjudicar el
contracte a favor de CLAREMONT STUDIOS, S.L. per considerar la seva oferta avantatjosa als
interessos de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu de serveis en base a les següents
CLÀUSULES
Primera.- 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:
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-

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.
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com de la normativa
que el desplegui.
4. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’Execució del Pressupost d’aquesta
Universitat.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa vigent en matèria
de propietat intel·lectual i industrial, a la normativa mediambiental, i a les altres disposicions
específiques que siguin d’aplicació per raó de l’objecte contractual.
6. Supletòriament, a les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i en defecte d’aquestes, les normes de
dret privat que puguin ser d’aplicació.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el subministrament per un import de 63.000,00 euros a la
qual s’ha d’aplicar un IVA del 21 % per import de 13.230,00 euros amb un import total de 76.230,00
euros, quantitat que serà abonada per la Universitat de Barcelona en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació.
Quarta.- El contractista ofereix l’assignació d’ 1 recurs addicional al mínim exigit, amb un mínim de 3
anys d’experiència com a millora:
-

Per a donar suport a la gestió i optimització de les campanyes de màrqueting digital de
pagament tant en Google Ads com a xarxes socials.

-

Per donar suport en tasques de SEO i analítica web, sempre que així es requereixi per a donar
compliment a l’objecte del contracte.

Cinquena.- El contractista ofereix les següents millores tècniques:
-

Proposta de campanya de Google Shopping (Merchant Center) i acreditació de l’equip de treball
d’experiència en aquest tipus de campanyes.
Proposta de campanya en Bing Ads i acreditació de Microsoft Advertising Partner.
Experiència demostrada en serveis similars efectuats per a l’administració pública durant els
darrers 3 anys.
Experiència demostrada dins l’equip de treball de formadors en escoles digitals referits als
diferents serveis inclosos en el contracte: màrqueting digital, analítica web i SEO
Estabilitat de l’equip de treball demostrable amb l’existència de, com a mínim, tres gestors de
projectes amb més de cinc anys d’antiguitat en l’empresa
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Sisena.- En virtut del present contracte, les parts acorden que l’agència no treballarà amb altra
Universitat catalana pública o privada objecte d’aquest contracte, durant un període de 4 anys a comptar
des de l’entrada en vigor del contracte. Durant aquest període, l’agència no podrà directa o
indirectament operar amb campanyes de la competència a nivell nacional ni internacional.
L’agència no utilitzarà, ni comunicarà a tercers, inclòs desprès de la finalització del contracte,
coneixements tècnics que no siguin de domini públic, o secrets comercials que hagin arribat a conèixer
durant l’exercici de les activitats contractuals.
Setena.- 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.
Vuitena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha
constituït una garantia definitiva mitjançant transferència bancària de Banc de Sabadell, S.A. per import
de 3.150,00 euros, que serà retornada al finalitzat el termini del contracte, de conformitat amb l’establert
en el PCAP.
Novena.- En cas d'incompliment del contracte per causes imputables al contractista la Universitat podrà
optar per resoldre el contracte.
Dècima.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa a la Sra. Lourdes Sesma Orti, cap Unitat
d’Imatge Corporativa i Màrqueting, com a representant de la Universitat davant del contractista i actuarà
com a responsable del contracte als efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Undecima.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona. Contra
les resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciosos administratiu de Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document

Glòria Matalí Costa
Gerenta
Universitat de Barcelona

Guillermo Renedo Cox
Apoderat
CLAREMONT STUDIOS, S.L.
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