CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE PROGRAMACIÓ PER AL PROJECTE “WS
associats a Porta-signaturesUB” DE LA UNIVERISTAT DE BARCELONA (Contracte basat en
l’acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de
desenvolupament de software, per a les entitats inicials participants del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC 18/11)).
EXPEDIENT 2021/255
Lot 1: Perfils amb capacitat per prestar serveis de desenvolupament a mida que inclouen
les tecnologies Java, PHP, Javascript i .NET

REUNITS
D’una banda la Sra. Montserrat Bachs Castaño, directora de l’Àrea de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació de la Universitat de Barcelona, en nom i representació d’aquesta institució per
delegació de competències en matèria de contractació pública respecte als contractes basats en
Acord Marc per resolució del Rector, de data 3 de juny de 2019, domiciliada al c/ Gran Via de les
Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007) i NIF Núm. Q0818001-J,
D’altra banda, el Sr. Albert Domingo Melgosa, en nom i representació de l’empresa NexTReT,
S.L., en virtut de l’escriptura de poders, autoritzada pel Notari D. Antonio Bosch Carrera, en data 24
de juny de 2019 i amb número del seu protocol 912, amb domicili a Rambla Catalunya, 33 baixos
– 08007 Barcelona i núm. de NIF B60345527,
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i,
MANIFESTEN
I.- En data 25 de novembre de 2021 es va incoar expedient per a la contractació del serveis
informàtics per desenvolupar WS associats a Porta-signaturesUB de la Universitat de Barcelona
(contracte basat en l’acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de
desenvolupament de software, per a les entitats inicials participants del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) 18/11), (contracte basat en l’acord marc per a l'homologació de
proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de software, per a les entitats inicials
participants del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 18/11), expedient
2021/255, a proposta de la directora de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la
Universitat de Barcelona, aprovant-se l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars
que regeixen la mateixa en data 25 de novembre de 2021.
II.- El 7 de desembre de 2021, es va convidar a NexTReT, S.L. com empresa homologada de
l’Acord marc a presentar oferta.
III.- Que en data 23 de desembre de 2021, la directora de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i
Comunicació de la Universitat de Barcelona va resoldre adjudicar el contracte a favor de l’empresa
NexTReT, S.L., amb domicili a Rambla Catalunya, 33 baixos – 08007 Barcelona i núm. de NIF
B60345527, per haver-se considerat la seva oferta avantatjosa als interessos de la Universitat de
Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu de serveis
en base a les següents
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CLÀUSULES
Primera.- L’objecte dels contractes son els serveis informàtics per desenvolupar WS associats a
Porta-signaturesUB de la Universitat de Barcelona.
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per 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, i disposicions que la despleguin, així com a la normativa
específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació administrativa.
4. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’execució del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat industrial
i intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del contracte siguin
d’aplicació.
6. Supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i a
altres normes de dret administratiu que siguin aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les normes
de dret privat.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el servei per un import de: 48.642,00 euros (IVA
inclòs), dels quals 40.200,00 euros corresponen a la base imposable i 8.442,00 euros al 21 % IVA.
Quarta.- Es preveu la durada del contracte i desenvolupament entre els mesos de gener de 2022
a desembre de 2022.
Aquest servei de desenvolupament requereix la contractació d’un analista-programador (mínim
1.200 hores).
Cinquena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha
constituït una garantia per import de 2.010,00 euros, quantitat que ha estat dipositada a la
Tresoreria de la Universitat de Barcelona mitjançant assegurança de caució núm. 4.266.128 de
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Sisena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa a la directora de l’Àrea de Tecnologies
de la Informació i Comunicació de la Universitat de Barcelona de la Universitat de Barcelona, com a
representant de la Universitat davant del contractista i actuarà com a responsable del contracte als
efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Setena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona.
Contra les resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.
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Alternativament, es podrà interposar recurs de reposició en matèria de contractació als efectes de
l’establert a l’article 44.1 LCSP.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document

Montserrat Bachs Castaño
Directora de l’Àrea de TIC
Òrgan de contractació (p.d. 3/06/19)
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Albert Domingo Melgosa
Apoderat
NexTReT, S.L.
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