INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA D’INNOVACIÓ
OBERTA PER ALS ECOSISTEMES INNOVADORS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA IMPULSADA
PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EL PLA DE COMUNICACIÓ i DINAMITZACIÓ DE L’ÚS DE LA
MATEIXA I DEL PLA DE FORMACIÓ I SUPORT ALS USUARIS (CPV72200000-7).

Objecte:
De conformitat amb el disposat en l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
s’exposen a continuació els motius relatius a la insuficiència de mitjans disponibles per a cobrir
la necessitat que es pretén satisfer a través del contracte de referència.
L’objecte del contracte conté tres elements essencials, altament relacionats entre ells:
a)

la creació, desenvolupament i posada en funcionament de la plataforma d’innovació
oberta impulsada per la Universitat de Girona per als ecosistemes innovadors de la
demarcació de Girona;
b) el disseny i execució d’un pla de comunicació i dinamització de l’ús de la plataforma;
c) el disseny i execució d’un pla de formació i suport als usuaris de la mateixa.
Tenint en consideració el que a continuació s’exposa, queda justificat que la UdG no disposa de
mitjans materials ni personals per a portar a terme el mateix:
1. Que la Universitat de Girona no disposa de cap plataforma amb prestacions similars a la
desitjada ni té capacitat operativa per crear-ne una de nova;
2. Que, tenint en compte el personal disponible, les tasques que estan desenvolupant i la
dedicació necessària, la UdG no disposa del personal necessari i adient per a
desenvolupar les tasques objecte del contracte i, per tant, es considera que no
existeixen suficients mitjans personals per la qual cosa se’n proposa la contractació;
3. Que amb la creació, desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma
d’innovació oberta es busca unes funcionalitats concretes i específiques, no habituals,
que només es poden prestar per una empresa de serveis especialitzada ad hoc.
Es fa constar a Girona, a 18 de juny de 2020

Josep Calbó Angrill
Vicerector de Projectes Estratègics i responsable del contracte

