Exp. UdG-2021-0011

RESOLUCIÓ D’INCOACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSESSORIA I GESTIÓ DE PROJECTES DE VOLUNTARIAT
INTERNACIONAL PER A LA UNIVERSITAT DE GIRONA.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Atesa la necessitat de procedir a la contractació per a la prestació del servei
d’assessoria i gestió de projectes de voluntariat internacional per a la Universitat
de Girona, tal i com es desprèn de l’informe de necessitat i idoneïtat del contracte
emès per la cap de la Unitat de Compromís Social en data 13 de maig de 2021.
Vist allò que disposa l’article 117.2 de la LCSP, sobre tramitació anticipada
d’expedient de despesa.
Alhora, donant compliment al que estableix l’article 116 de la LCSP en relació
amb els aspectes que cal justificar adequadament a l’expedient, es fa constar el
següent:
a) El procediment de licitació que s’escull és el del procediment obert simplificat
atès el valor estimat del contracte (VEC) i els criteris d’adjudicació establerts.
b) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera s’han
establert d’acord amb les premisses contingudes dins dels articles 86 i
següents de la LCSP.
Pel que fa als criteris d’adjudicació, el 76% són de caire quantitatiu
(automàtics o amb fórmula). El 24% restants són criteris subjectes a judici de
valor en base a que el pla de treball contempli les tasques a realitzar en
l’execució del contracte descrites en el plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, pel que fa a les condicions especials d’execució que
s’estableixen, s’ha optat per demanar que l’empresa adjudicatària compleixi,
com a mínim, una de les condicions següents:
1. Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat laboral,
afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat en el treball.
Caldrà acreditar que el 30% del personal de la plantilla contractada
per a l’execució del contracte sigui dones. S’acreditarà amb la relació
nominal del personal que executarà el contracte, còpia de l’alta a la
Seguretat Social a l’inici del contracte i cada sis mesos durant la
durada del contracte.
2. Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i el
de llarga durada. Caldrà acreditar que el 30% del personal de la
plantilla contractada durant l’execució del contracte sigui d’aquest
col·lectiu. S’acreditarà mitjançant la relació nominal del personal

contractat amb certificats dels serveis públics que acreditin aquesta
condició, i còpia de l’alta a la Seguretat Social a l’inici del contracte i
cada sis mesos durant la durada del contracte.
3. Afavorir la formació en el lloc de treball. S’acreditarà mitjançant
l’aportació del pla de formació.

c) El valor estimat d’aquest contracte, amb inclusió de les possibles pròrrogues
(1 any inicial més la possibilitat de 3 anys de pròrroga, any a any) és de
136.000,00 € (IVA exclòs).
d) La necessitat a la qual es pretén donar resposta mitjançant aquesta
contractació és la prestació del servei d’assessoria de voluntariat
internacional personalitzat per a donar a conèixer als estudiants de la
Universitat de Girona tots els recursos disponibles per portar a terme un
voluntariat internacional, en els termes que explicita l’informe de necessitat i
idoneïtat emès en data 13 de maig de 2021 per la cap de la Unitat de
Compromís Social, incorporat a l’expedient. La seva relació amb l’objecte del
contracte és directa, clara i proporcional.
e) Atès que aquest és un contracte de serveis, la cap de la Unitat de Compromís
Social ha emès en data 13 de maig de 2021 un informe on es detalla que la
Universitat de Girona no disposa de mitjans materials ni personals per a dur
a terme les actuacions objecte de contracte.
f) Aquest contracte no es divideix en lots atès que aquesta contractació és
indivisible, perquè es tracta d’un únic punt d’assessorament de voluntariat
internacional per a tota la comunitat de la Universitat de Girona, d’acord amb
el que s’expressa a la proposta de contractació emesa en data 23 de
setembre de 2021 per la cap de la Unitat de Compromís Social, incorporada
a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 116 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 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de
2017), en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i
97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny,
pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es
disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de
2011) i, pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del
rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de
2017)

RESOLC:

Primer.- Aprovar la incoació de l’expedient de contractació per a la prestació del
servei d’assessoria i gestió de projectes de voluntariat internacional per a la
Universitat de Girona mitjançant procediment obert simplificat i tramitació
ordinària.
Segon.- Autoritzar que l’expedient de contractació esmentat a l’article anterior sigui
tramitat d’acord amb allò que preveu l’article 117.2 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 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de 2017),
sobre tramitació anticipada de despesa, en relació amb el primer any d’execució.
Tercer.- No s’estableix divisió per lots, opció prevista a l’art. 99.3 del LCSP,
d’acord amb la justificació exposada per la Cap de la Unitat de Compromís Social
en la proposta de contractació emesa en data 23 de setembre de 2021
incorporada a l’expedient.

Girona, 1 d’octubre de 2021
El gerent

Josep Maria Gómez Pallarès
Per delegació de signatura
(Resolució rectoral de 03.05.2018)

