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RESOLUCIÓ ACORDANT LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019/135
EXPEDIENT 2021/184

En data 4 d’octubre de 2021, la cap de la Unitat de Compres de la Universitat de Barcelona,
responsable del contracte de Subministrament de paper de fibra reciclada i paper de fibra verge
destinat a les diferents unitats de la Universitat de Barcelona i a les entitats del Grup UB, expedient
2019/135: lot 1: paper de fibra reciclada i lot 2: paper de fibra verge, basat en l'Acord Marc adjudicat
per la Comissió Central de Subministraments, el 23 de maig de 2018, de subministrament de paper
per a impressió i escriptura, destinat als departaments de l'Administració de la Generalitat i a les
entitats que participen en el sistema centralitzat d'adquisicions (Exp. CCS 2017 12), formalitzats en
data 18 de desembre de 2019 entre aquesta Universitat i l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A. amb NIF
A79206223, va emetre informe de necessitat per a prorrogar l’esmentat contracte per un període d’un
(1) any, comptador des del 19 de desembre de 2021 al 18 de desembre de 2022 i, un import total
estimat de 104.029,75 euros (IVA inclòs). L’import total estimat de pròrroga, desglossat per lots, és el
que es detalla a continuació:
Lot 1: 24.790,15 euros, dels quals 20.487,73 euros corresponen a la base imposable i, 4.302,42 euros
al 21% d’IVA.
Lot 2: 79.239,60 euros, dels quals 65.487,27 euros corresponen a la base imposable i, 13.752,33
euros al 21% d’IVA.
No s’emet el certificat d’existència i reserva de crèdit, en trobar-se aquest supeditat a l’efectiva
realització de la despesa, la qual està condicionada a la necessitat i decisió de les unitats de la UB i,
a l’efectiva existència de crèdit de cadascuna d’elles en el pressupost respectiu en el moment de
realitzar les corresponents reserves.
En data 14 d’octubre de 2021, es va comunicar al contractista la voluntat de la Universitat de
Barcelona de procedir a prorrogar el contracte del lot 1 i 2, per un període d’un (1) any, comptador
des del 19 de desembre de 2021 al 18 de desembre de 2022 i, un import total estimat de 104.029,75
euros (IVA inclòs), dels quals 24.790,15 euros (IVA inclòs) corresponen a l’import estimat per a la
pròrroga del lot 1 i, 79.239,60 euros (IVA inclòs) per a la pròrroga del lot 2, continuant inalterades la
resta de característiques del contracte.
De conformitat amb el que disposa l’art. 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic i, l’establert a la clàusula quarta del contracte.
En virtut de la delegació de competències en matèria de contractació pública respecte als contractes
basats en Acord Marc per resolució del Rector, de data 3 de juny de 2019.

RESOLC
Primer.- Aprovar la despesa per un import estimat de 104.029,75 euros, dels quals 85.975,00 euros
corresponen a la base imposable i 18.054,75 euros al 21% d’IVA, per a fer front a les obligacions
econòmiques derivades de l’expedient de pròrroga 2021/184 del contracte de Subministrament de
paper de fibra reciclada i paper de fibra verge destinat a les diferents unitats de la Universitat de
Barcelona i a les entitats del Grup UB, expedient 2019/135: lot 1: paper de fibra reciclada i lot 2: paper
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de fibra verge, basat en l'Acord Marc adjudicat per la Comissió Central de Subministraments, el 23 de
maig de 2018, de subministrament de paper per a impressió i escriptura, destinat als departaments
de l'Administració de la Generalitat i a les entitats que participen en el sistema centralitzat
d'adquisicions (Exp. CCS 2017 12), formalitzats en data 18 de desembre de 2019 entre aquesta
Universitat i l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A. amb NIF A79206223.
L’import de pròrroga estimat, desglossat per lots, és el que es detalla a continuació:
Lot 1: 24.790,15 euros, dels quals 20.487, 73 euros corresponen a la base imposable i, 4.302,42 euros
al 21% d’IVA.
Lot 2: 79.239,60 euros, dels quals 65.487,27 euros corresponen a la base imposable i, 13.752,33
euros al 21% d’IVA.
Segon.- Aprovar la pròrroga d’aquest contracte per un període d’un (1) any, amb inici el 19 de
desembre de 2021 i finalització el 18 de desembre de 2022.
Tercer.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A., tot indicantli que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la notificació, s’haurà de formalitzar la
pròrroga de l’esmentat contracte.
Quart.- Ordenar que es comuniqui aquesta resolució a la Unitat de Compres de la Universitat de
Barcelona, unitat promotora proposant de la pròrroga i, a l’Oficina de Contractació Administrativa, com
a gestora d’aquest expedient.
Cinquè.- Ordenar que es publiqui aquesta Resolució en el perfil del contractant de la Universitat de
Barcelona.
Barcelona,

Jose Valls Grau
Director de l’Àrea de Finances
Òrgan de contractació (p.d. 3/06/2019)
Contra aquesta Resolució 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
d’aquesta resolució, 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 de reposició,
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a
l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions
públiques. Interposat l’esmentat recurs, en cap cas es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu.
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