Àrea: Assessoria Jurídica
Expedient: OSE00054/2021
Tipus de procediment: Obert simplificat
Objecte: Servei d’assessorament i suport jurídic en la gestió de noms de domini per a la UOC
Assumpte: Informe Justificatiu

La Directora del Grup Operatiu Jurídic-Universitari, assumint interinament les funcions de
Directora de l’Àrea d’Assessoria Jurídica, emet el següent:
INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació del servei d’assessorament i
suport jurídic en la gestió de noms de domini per a la UOC

En base als següents motius:
Primer.- L’Àrea d’Assessoria Jurídica de la UOC centralitza les peticions de registre i la gestió
de totes aquelles peticions relacionades amb noms de domini i/o peticions de servei de hosting
associat a una web de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (“UOC”) i de les
empreses del Grup UOC. Per falta de mitjans, personals i tècnics, no pot assegurar internament
les gestions relatives a la vigilància, renovació dels noms de domini i hostings ja registrats, la
regularització de dades incorrectes detectades en la cartera de noms de domini i la resolució de
determinades consultes en matèria de noms de domini. Per tant, ha detectat la necessitat de
contractar els serveis d’una consultora, especialitzada en els serveis de protecció de la identitat
corporativa en Internet, entre d’altres serveis, serveis de hosting i registre, administració i
protecció de carteres de noms de domini, que doni assessorament i suport jurídic en la gestió de
la cartera de noms de domini i hosting de l’entitat i de les empreses del Grup UOC.
Segon.- Donada la situació descrita anteriorment i en la mesura en què no es disposa dels
mitjans suficients, l’Assessoria Jurídica de la UOC requereix contractar d’un servei
d’assessorament i suport jurídic en la gestió de noms de domini per a la UOC
Tercer.- El contracte tindrà una durada d’un (1) any i es preveu/en tres (3) pròrroga/es d’un (1)
any cadascuna, de manera que la durada màxima del contracte serà de quatre (4) anys. Tenint
en compte el pressupost bàsic de licitació, que ascendeix a 24.200 euros (IVA inclòs), la durada
del contracte anteriorment referida i que no es preveuen modificacions contractuals, es determina
que el valor estimat del contracte serà de 80.000 euros (IVA exclòs).
Quart.- Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven per aquesta Universitat del compliment del contracte objecte del present
procediment de contractació. Així mateix, es fa constar que la quantitat indicada al pressupost
bàsic de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut d’aquesta licitació podrà comprometre
l’òrgan de contractació.
Cinquè.- Atenent a les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic la contractació objecte del
present informe s’ha de licitar a través del procediment obert simplificat.

Pels motius exposats es sol·licita a l’òrgan de contractació que aprovi la contractació del “servei
d’assessorament i suport jurídic en la gestió de noms de domini per a la UOC” i tramiti el
procediment de contractació que correspongui amb la formalització del corresponent contracte.

Signa,

Victoria Blasco Maria
Directora del Grup Operatiu Jurídic-Universitari, assumint interinament les funcions de Directora
de l’Àrea d’Assessoria Jurídica
Universitat Oberta de Catalunya
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