
 
 

 

LICITACIONS (2n TRIMESTRE 2021) 

Objecte Durada Procediment 
Import de la 

licitació* 
Adjudicatari 

Import 
d’adjudicació* 

Servei de disseny, construcció i 

manteniment de l’espai expositiu de la 

Fundació al MWC Barcelona 2021 

Des de la data de 

formalització fins el 9 de 

juliol de 2021 

Negociat 

sense 

publicitat per 

raons 

tècniques i 

drets 

d’exclusiva 

75.000€ DIPUNTOCOM, S.L. 73.900€ 

Acord marc per la prestació de serveis 

de publicitat per l’execució i promoció de 

campanyes de captació d’usuaris 

En els dos lots, des de 

la data de la seva 

formalització dins el 31 

de desembre de 2021 

Negociat 

sense 

publicitat per 

raons 

tècniques i 

drets 

d’exclusiva 

Lot 1: 73.840€ 

Lot 2: 31.385€ 

Lot 1: LINKEDIN 

IRELAND 

UNLIMITED 

CORPORATION 

Lot 2: TWITTER 

INTERNATIONAL 

COMPANY 

Lot 1: 73.840€ 

Lot 2: 31.385€ 

Servei de conceptualització, coordinació 

i execució del projecte Mobile Lunch 

2021  

Des de la data de 

formalització del 

contracte fins el 27 de 

juny de 2021 

Obert (no 

harmonitzat) 
50.000€ 

PRODUCCIONS DE 

GASTRONOMIA, 

S.L. 

48.500€ 

Subministrament, en modalitat de 

lloguer, de dos (2) dispositius hologràfics 

per la reproducció de continguts 

hologràfics durant el MWC Barcelona 

2021 

Des de la data de 

formalització fins el 2 de 

juliol de 2021 

Negociat 

sense 

publicitat per 

raons 

tècniques i 

drets 

d’exclusiva 

41.000€ 
NEWTONLAB 

SPACE, S.L. 
32.650€ 



 
 

 

Servei de gestió integral de la 

participació dels programes de la 

Fundació a l’esdeveniment 4YFN 2021 

Des de la data de 

formalització fins l’1 de 

juliol de 2021 

Negociat 

sense 

publicitat per 

raons 

tècniques i 

drets 

d’exclusiva 

50.000€ 
GSMA 4YFN EVENT 

MANAGEMENT, S.L. 
50.000€ 

Servei de desenvolupament del pla de 

continguts global pel programa 

Observatori Nacional 5G 

Cinc (5) mesos, a 

comptar des de la data 

de formalització del 

contracte 

Obert (no 

harmonitzat) 
16.000€ 

THESAURUS 

SERVEIS 

DOCUMENTALS, 

S.L. 

15.360€ 

Acord marc per la prestació de serveis 

generals a la Fundació en el marc del 

MWC Barcelona 2021 i l’esdeveniment 

4YFN 2021 

Des de la data de 

formalització fins l’1 de 

juliol de 2021 

Negociat 

sense 

publicitat per 

raons 

tècniques i 

drets 

d’exclusiva 

Lot 1: 38.053,92€ 

Lot 2: 5.250€ 

FIRA 

INTERNACIONAL 

DE BARCELONA 

Lot 1: 38.053,92€ 

Lot 2: 5.250€ 

 
* Tots els imports són IVA exclòs 


