Exp. 013/20.SV

RESOLUCIÓ D’INCOACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CREACIÓ, DESENVOLUPAMENT I POSADA EN
FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA D’INNOVACIÓ OBERTA PER ALS
ECOSISTEMES INNOVADORS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
IMPULSADA PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EL PLA DE COMUNICACIÓ
I DINAMITZACIÓ DE L’ÚS DE LA MATEIXA I EL PLA DE FORMACIÓ I SUPORT
ALS USUARIS. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Atesa la necessitat de procedir a la contractació per a la prestació del servei de
creació, desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma
d’innovació oberta per als ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona
impulsada per la Universitat de Girona, el pla de comunicació i dinamització de
l’ús de la mateixa i el pla de formació i suport als usuaris, tal i com es desprèn de
l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte emès pel Vicerector de Projectes
Estratègics, signat en data 19 de juny de 2020.
Atès que la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, en la seva sessió núm.
EPP3/20 celebrada el passat 21 de juliol de 2020, va prendre l’acord d’informar
favorablement la contractació de referència amb un abast pluriennal, quedant
repartit de la següent manera:
Base imposable

21% IVA

import total

Anualitat 2020 .......................... 81.345,00 € ..........17.082,45 €.........98.427,45 €
Anualitat 2021 .......................... 27.115,00 € ............5.694,15 €.........32.809,15 €
Aquesta convocatòria està finançada per l'ajut de la Generalitat de Catalunya
dins l'ajut destinat a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcat en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020; amb títol Girona, Ecosistema Innovador: Estructuració i
dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació; i
referència GO03-000603; concedit per resolució de 19.04.2018. Cofinançat pel
FEDER i la Diputació de Girona (Resolució 21/07/2016).

Alhora, donant compliment al que estableix l’article 116 de la LCSP en relació
amb els aspectes que cal justificar adequadament a l’expedient, es fa constar el
següent:

a) El procediment de licitació que s’escull és el del procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada atès el valor estimat del contracte (VEC).
b) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera s’han
establert d’acord amb les premisses contingudes dins dels articles 86 i
següents de la LCSP. En concret pel que fa a la solvència tècnica i
professional es tindrà en compte la relació dels principals serveis o treballs
realitzats i la indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.
Pel que fa als criteris d’adjudicació, s’ha optat per valorar els criteris
qualitatius amb un 73% de la puntuació, en concret amb la valoració dels
quatre documents tècnics que es demanen. Els criteris quantitatius que
representen el 27% de la puntuació, són relatius al preu, el temps global
d’execució del projecte i les millores. Les fórmules escollides apliquen càlcul
lineal i uniforme de la puntuació dels licitadors.
Així mateix, pel que fa a les condicions especials d’execució que
s’estableixen, s’ha optat per demanar el compliment de com a mínim dues
de les següents condicions: contemplar mesures que fomentin la igualtat de
gènere en el treball, afavorir la conciliació del treball i la vida familiar, afavorir
la formació al lloc de treball i garantir la seguretat i la protecció de la salut en
el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
aplicables.
c) El valor estimat d’aquest contracte és de 127.600,00 € IVA exclòs, atesos els
dos anys de contracte que es liciten més dos anys addicionals que es
contemplen com a possibilitat de pròrroga (art. 29 de la LCSP), a raó de
9.570,00 €/any
d) La necessitat a la qual es pretén donar resposta mitjançant aquesta
contractació és la d’una estratègia de dinamització dels ecosistemes
innovadors territorials, en els termes que explicita l’informe de necessitat i
idoneïtat signat en data 19 de juny de 2020 pel Vicerector de Projectes
Estratègics, incorporat a l’expedient. La seva relació amb l’objecte del
contracte és directa, clara i proporcional.
e) Atès que aquest és un contracte de serveis, el Vicerector de Projectes
Estratègics ha signat en data 19 de juny de 2020 un informe on es detalla
que la Universitat de Girona no disposa de mitjans materials ni personals per
a dur a terme les actuacions objecte de contracte.
f) Aquest contracte no es divideix en lots atès que les diferents parts del
contractes s’han de dissenyar i executar de manera indissociable d’acord
amb el s’expressa a la proposta de contractació signada en data 10 de juliol
de 2020 pel Vicerector de Projectes Estratègics incorporada a l’expedient.

Vist el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de
2017), en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i
97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny,

pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es
disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de
2011) i, pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del
rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de
2017)

RESOLC:
Primer. - Aprovar la incoació de l’expedient de contractació per a la prestació del
servei de creació, desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma
d’innovació oberta per als ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona
impulsada per la Universitat de Girona, el pla de comunicació i dinamització de
l’ús de la mateixa i el pla de formació i suport als usuaris (CPV 72200000-7),
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació
ordinària.
Segon.- No s’estableix divisió per lots, opció prevista a l’art. 99.3 del LCSP,
d’acord amb la justificació exposada pel Vicerector de Projectes Estratègics en
la proposta de contractació signada en data 10 de juliol de 2020 incorporada a
l’expedient

Girona, 16 de setembre de 2020
El gerent,

Josep Maria Gómez Pallarès
Per delegació de signatura
(Resolució rectoral de 03.05.2018)

