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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE / INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT
EXPEDIENT 2021/192
En data 5 de novembre de 2021 des de l’Oficina de Contractació s’inicia la tramitació de l’expedient
2021/192 per a la contractació del subministrament de la roba esportiva per als participants de la
Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les seleccions esportives de la Universitat de
Barcelona, vista la proposta d’incoació del cap d’Esports UB.
a) Descripció de l’objecte del contracte
1.- Subministrament de la roba esportiva per als participants de la Lliga universitària de
Barcelona i les equipacions de les seleccions esportives de la Universitat de Barcelona.
2.- Divisió en lots: L’objecte del contracte no admet el seu fraccionament en lots, ja que cap de
les prestacions que s’hi preveuen són susceptibles d’utilització o aprofitament separat ni
constitueixen, per si mateixes, una unitat funcional, sinó que per a la seva correcta realització
requereixen d’una coordinació integral.
3.- Classificació CPV: 18300000-2 (Roba de vestir) 18936000-9 (Bosses).
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
La Universitat de Barcelona organitza la Lliga Universitària de Barcelona. Els participants a la
mateixa disposen d’un equip de joc que varia en funció de la modalitat de l’esport.
Paral·lelament les seleccions esportives de la UB que participen en Campionats universitaris
de Catalunya, d’Espanya i Internacionals renoven les equipacions esportives dels diferents
esports en els casos necessaris.
c) Durada del contracte / termini d’execució i pròrrogues:
1.- Durada inicial del contracte: 2 anys des de la seva formalització
2.- Pròrroga: Possibilitat de prorrogar-lo anualment fins a 2 anys més
c) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat d’aquest contracte és de 82.095 € (IVA no inclòs) que contempla:
L’import inicial del contracte de 37.316 € més les dues pròrrogues previstes per al 2024 i 2025
Una modificació de fins al 20% del pressupost del contracte de 7.463,2 €, en cas que les
necessitats de lliurament de les equipacions siguin superiors a les inicialment previstes perquè
els participants a les Lligues Universitàries i a les seleccions esportives de la Universitat de
Barcelona siguin superiors als previstos.
D’acord amb l’article 309 de la LCPS, si el número d’unitats finalment lliurades és superior a
l’inicialment previst, no tindrà consideració de modificació l’increment de despesa fins a una
màxim del 10% del preu del contracte
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d) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 37.316 € a la qual s’ha d’aplicar un IVA del 21 % per
7.836 € amb un import total de 45.152 €
Les unitats a contractar s’hauran de determinar durant l’execució del contracte en funció de les
necessitats, podent ser inferiors al pressupost establert a l’apartat anterior però mai superiors.
És a dir, estem davant un contracte de tracte successiu per preu unitari, on no hi ha
compromís d’adquisicions mínimes, i les màximes seran fins a esgotar el pressupost. En el
plec de clàusules administratives s’estableixen el preus unitaris màxims de licitació.
Autorització de despesa número 300111448 de data 6 d’octubre de 2021
La despesa que es derivi de la contractació objecte d’aquest contracte és una despesa de
caràcter anticipat i l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari corresponent.

La gerent de la Universitat de Barcelona, per delegació del Consell Social, ha autoritzat la
despesa pluriennal en data 15 d’octubre de 2021.
f)

Proposta de tramitació i procediment
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert simplificat de conformitat
amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

En virtut de la delegació de l'exercici de la competència en matèria contractual, efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 13 de gener de 2021
Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació del subministrament de la roba esportiva
per als participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les seleccions
esportives de la Universitat de Barcelona i a tal efecte s’incoa expedient 2021/192 i s’ordena la
seva tramitació per procediment obert simplificat i via ordinària, amb tramitació anticipada de la
despesa

Glòria Matalí Costa
Gerenta de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació (p.d.13/01/2021)
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Contra aquesta incoació 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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