RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I ENTITATS DEL GRUP UB.
Expedient 2021/09
En data 23 de febrer de 2021 es va incoar expedient per a la contractació del servei d’assegurances
de la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, a proposta de la Cap de la Unitat de Patrimoni de
la Universitat de Barcelona.
Havent-se acreditat per part de la Universitat de Barcelona l’existència de crèdit suficient per a fer front
a la contractació mitjançant autorització de despesa 300108286 de data 21 de febrer de 2021 i
disposant dels compromisos de reserva de crèdit de les entitats del Grup.
De conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de
Contractes del Sector Públic,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient corresponent al servei d’assegurances de la Universitat de Barcelona i
entitats del Grup UB, expedient 2021/09, i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques de l’esmentada contractació.
Segon.- Aprovar la despesa d’1.354.428,00 euros (despesa no subjecta a IVA).
Tercer.- Acordar l’obertura de la fase de licitació mitjançant el procediment obert harmonitzat i via
ordinària.
Quart.- Ordenar la publicació d’aquest concurs en el perfil del contractant de la Universitat de
Barcelona i en els diaris que correspongui.
Barcelona,

Joan Guàrdia Olmos
Rector
Òrgan de Contractació
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 especial, en el
termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi tramès la notificació de l’acte
impugnat, en base a l’establert a l’art. 44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Interposat
l’esmentat recurs, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins a la resolució del mateix.
Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs especial no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu.
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