UPF-2021-0041
Resolució d’inici i aprovació de l’expedient
Dades bàsiques del contracte
Expedient: UPF-2021-0041 – E-300700/03-06-21
Procediment: obert
Objecte: Adquisició d’una plataforma per a gestionar el el registre de jornada i de
presència del personal de la Universitat Pompeu Fabra en la modalitat de servei al
núvol (“Software as a Service” o SaaS), així com del lloguer dels terminals de
marcatge
Antecedents
1. D’acord amb la memòria justificativa del cap del Servei d’Informàtica sobre la
necessitat de contractar el subministrament identificat a l’apartat ‘dades bàsiques
del contracte’, pels imports següents:
Pressupost sense IVA Import de l’IVA
Pressupost base
61.000,00 €
12.810,00 €
73.810,00 €
Valor estimat del contracte
197.200,00 €
2. L’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient al pressupost de la universitat de l’exercici 2022.
3. Atès que junt amb la memòria justificativa s’incorporen el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
4. D’acord amb la proposta del Vicegerent de l’Àrea de Recursos Econòmics,
Contractació i Patrimoni.
Fonaments de dret
1.Articles 116 i 117 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
(LCSP), sobre l’inici i aprovació de l’expedient de contractació.
2. D’acord amb els articles 156 i següents de la LCSP, l’adjudicació es realitzarà
mitjançant procediment obert.
3. En virtut de la competència en matèria de contractació que confereix al rector
l’article 192.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret
209/2003 de 9 de setembre. En virtut de la delegació de l’exercici de la
competència en matèria contractual, efectuada pel rector mitjançant resolució de
data 31 de maig de 2021.
Resolc:
Primer. Iniciar l’expedient de contractació identificat en l’apartat ‘dades bàsiques
del contracte’.
Segon. Aprovar l’expedient, els plecs i la despesa següent:
Pressupost sense IVA Import de l’IVA
Pressupost base
61.000,00 €
12.810,00 €
73.810,00 €
Valor estimat del contracte
197.200,00 €
L’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost de la Universitat en l’exercici corresponent.
Tercer. Acordar l’obertura del procediment de licitació amb la publicació de l’anunci
de licitació.
Quart. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de
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Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent
de la publicació de la licitació. Alternativament, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa en el termini de 2
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la licitació, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
Jaume Badia Pujol
Gerent
P.D. Resolució 31 de maig de 2021

