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El Director de l'Àrea de Serveis Generals, el Sr. Eloi Serra Saura, emet el següent:

INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació de l Servei de revisió i traducció
de textos de la Universitat Oberta de Catalunya

En base als següents motius:
Primer.- La UOC requereix un servei de revisió i traducció de textos per a les publicacions i
documentació diversa de l’activitat acadèmica i administrativa de la Universitat Oberta de
Catalunya, com ara documents administratius i jurídics, textos informatius, divulgatius i
acadèmics destinats a ser publicats en suport imprès o electrònic, i textos especialitzats que
requereixen un coneixement profund de terminologia de l’àmbit científic.
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un [1] any i es preveuen quatre [4] pròrrogues d’una
durada de 12 mesos cadascuna. Tenint en compte que el pressupost de licitació és de quatrecents quaranta-set mil set-cents euros [447.700,-€] (IVA inclòs) i la durada del contracte és d’un
[1] any, es determina que el valor estimat del contracte serà de dos milions vuitanta-cinc mil setcents vint-i-quatre euros [2.085.724,00 €] (IVA exclòs).
Tercer.- 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.
Quart.- 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 harmonitzat.
Pels motius exposats es sol·licita a l’òrgan de contractació que aprovi la contractació del Servei
de revisió i traducció de textos de la Universitat Oberta de Catalunya amb la formalització del
corresponent contracte.

Signa,

Eloi Serra Saura
Director de l’Àrea de Serveis Generals
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