Exp. UdG-2022-0006
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL PLEC I LA DESPESA DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE 15.630 CARPETES PER ALS
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CENTRES PROPIS I CENTRES
ADSCRITS) PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023

Vist el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, per al
subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat
de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 (CPV
22852000-7) relacionat a l’apartat A del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
Vist l'informe previ emès per la tècnica jurídica, en data 18 de maig de 2022, en
compliment de l’establert a l’art. 122 de la LCSP.
Vist el que disposen els art. 117 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual 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 Decret 401/2021, de 14
de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm.
8564, de 16 de desembre de 2021)
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, i en concret el plec de clàusules administratives particulars que regeix per al
subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat
de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 i la
despesa que s’imputa a càrrec de l’aplicació pressupostària 220.00 i la unitat de
despesa 21.03.009, de l’exercici 2022, per un import de licitació de:
Preu IVA exclòs: ................... trenta mil cent seixanta-cinc euros (30.165,00 €)
IVA 21%: .............................. sis mil tres-cents trenta-quatre euros amb seixanta-cinc
cèntims (6.334,65 €)
Total IVA inclòs: ................... trenta-sis mil quatre-cents noranta-nou euros amb
seixanta-cinc cèntims (36.499,65 €)

Alhora, en aplicació de l’article 101 de la LCSP, s’estableix que el valor estimat dels
contractes és de 30.165,00 euros (IVA exclòs), atès que no es permet l’opció de
pròrroga per aquest contracte i no es preveu cap modificació.
Segon.- Autoritzar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’expedient esmentat a
l’article anterior.

Girona, 19 de maig de 2022
Per autorització del rector:
El gerent
Resolució del rector de 07.02.2022

Josep Maria Gómez i Pallarès

