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CONTRACTE D’HOMOLOGACIÓ ACORD MARC PER ALS SERVEIS DE CORRECCIÓ,
COMPAGINACIÓ I DISSENY DE LLIBRES, AIXÍ COM EL SERVEI DE DISSENY I
MANTENIMENT DE SISTEMES I PLATAFORMES INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ EDITORIAL,
PER A LA UNITAT DE PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
EXPEDIENT 2022/7
LOT 4. DISSENY I MANTENIMENT DE SISTEMES I PLATAFORMES INFORMÀTIQUES DE
GESTIÓ EDITORIAL. DISSENY D’INFORMES DE PRODUCCIÓ I ESTADÍSTIQUES EDITORIALS
DE LA GESTIÓ DE LLIBRES, REVISTES, EBOOKS I ALTRES MATERIALS EN FORMAT
IMPRÈS. ADMINISTRACIÓ DE SERVIDORS NAS, INTEGRACIÓ AMB SERVIDORS AMB
ACTIVE DIRECTORY I DOMAIN SERVER. DESENVOLUPAMENT D’UNA INTERFÍCIE .NET
DINS DELS SISTEMES EDITORIALS AMB EL SISTEMA SAP PER A PUBLICACIONS I
EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

REUNITS
D’una banda, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, nomenat
pel Decret de la Generalitat de Catalunya 154/2020, de 29 de desembre, en nom i representació
d’aquesta institució, en virtut del què disposen els articles 73 a) i 181.2 de l'Estatut de la Universitat
de Barcelona, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585, 08007 Barcelona, NIF
Q0818001J.
D’altra banda, Diego Daniel González Magnanini, autònom, amb domicili social al Passeig
Montserrat, 30, 2n 2a, 08349 Cabrera de Mar, (Barcelona), NIF 39987245C.
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document d’acord amb els següents:
MANIFESTEN
I.- Que en data 22 de març de 2022, el rector de la Universitat de Barcelona, va acordar incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de l’ acord marc per als serveis de correcció,
compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i
plataformes informàtiques de gestió editorial, per a la Unitat de Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, a tal efecte s’incoa expedient 2022/7, aprovant-se junt amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques en data 22 de març de 2022.
II.- Que en data 29 de juny de 2022, el rector de la Universitat de Barcelona va adjudicar el Lot 4:
Disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial. Disseny
d’informes de producció i estadístiques editorials de la gestió de llibres, revistes, eBooks i altres
materials en format imprès. Administració de servidors NAS, integració amb servidors amb Active
Directory i Domain Server. Desenvolupament d’una interfície .net dins dels sistemes editorials amb
el sistema SAP per a Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, de l’ acord marc per
als serveis de correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i
manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial, per a la Unitat de
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, a tal efecte s’incoa expedient 2022/7, a
diversos autònoms, entre les quals es troba Diego Daniel González Magnanini.
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III.- Que en data 30 de juny de 2022 es va notificar i publicar en el perfil del contractant de la
Universitat de Barcelona l’adjudicació esmentada i en data 21 de juliol de 2022 es va requerir a
l’adjudicatari per a la formalització del contracte.
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, ambdues parts procedeixen a subscriure aquest contracte en base a
les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Aquest contracte té com a objecte l’homologació com a dissenyador de sistemes i
plataformes de gestió editorials pels preus indicats a la seva oferta, pel Lot 4: Disseny i
manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial. Disseny d’informes de
producció i estadístiques editorials de la gestió de llibres, revistes, eBooks i altres materials en
format imprès. Administració de servidors NAS, integració amb servidors amb Active Directory i
Domain Server. Desenvolupament d’una interfície .net dins dels sistemes editorials amb el sistema
SAP per a Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, de l’ acord marc per als serveis
de correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de
sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial, per a la Unitat de Publicacions i Edicions
de la Universitat de Barcelona, a tal efecte s’incoa expedient 2022/7.
Com a proveïdor li podran ser adjudicats els contractes basats en l’acord marc en les condicions
establertes al plec de clàusules administratives.
Segona.- Les contractació queda sotmesa específicament a:
1. Al plec de clàusules administratives (PCAP) que regeixen aquesta contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques (PPT), còpia del qual s’adjunta com annex 2.
Així com a la resta de normativa que s’indica al plec de clàusules administratives.
Tercera.- El preu dels contractes basats en aquest acord marc serà l’indicat a l’oferta del
contractista. Aquestes tarifes han sigut autoritzades pel Consell Social de la UB.
Si l’acord marc es prorroga, cal aplicar a les tarifes l’increment que aprovi la Universitat de
Barcelona o el que indiqui la Generalitat de Catalunya.
Quarta.- Es preveu una durada inicial de 24 mesos des de la seva formalització. Es podrà
prorrogar per 2 anys, d’acord amb l’indicat a l’article 219.2 de la LCSP.
Cinquena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa la cap de la unitat de Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona o la persona que delegui, 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 de Contractes del Sector Públic.
Sisena.- 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 contenciós administratiu de Barcelona.
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I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest document

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació

Diego Daniel González Magnanini
Autònom
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