Àrea: Persones
Expedient: OSE00025/2021
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Servei de Target Disc per a la selecció i desenvolupament del talent de la UOC
Assumpte: Informe Justificatiu

El Director de l'Àrea de Persones, Sr. José Miguel de la Dehesa Romero, emet el següent:

INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació del Servei de Target Disc per a la
selecció i desenvolupament del talent de la Universitat Oberta de Catalunya
En base als següents motius:
Primer.- La Universitat Oberta de Catalunya (“UOC”) requereix la contractació del servei del Test
Competencial Target Disc per a l’Àrea de Persones i pels Serveis de carrera de l’Àrea
d’Orientació i Carrera Professional de la UOC, atesa la insuficiència de mitjans propis per a dur
a terme les tasques que engloba l’objecte del contracte. En aquest sentit, cal tenir en compte que
actualment, l’Àrea de Persones no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis. A més, l’Àrea de persones tampoc
disposa del grau d’especialització necessari per al desenvolupament de les tasques relatives a
al manteniment de l’aplicació. D’aquesta manera, mitjançant la present licitació, es garanteix la
cobertura de les necessitats exposades a l’Informe Justificatiu.
Segon.- Per aquest motiu i en la mesura en què no es disposa dels mitjans suficients, es
requereix la contractació del servei del Test Competencial Target Disc per a l’Àrea de Persones
i pels Serveis de carrera de l’Àrea d’Orientació i Carrera Professional de la UOC.
Tercer.- El contracte tindrà una durada d’un (1) any i es preveu una (1) pròrroga d’un (1) any
addicional, de manera que la durada màxima del contracte serà de dos (2) anys. Tenint en
compte el pressupost bàsic de licitació, que ascendeix a 28.435,00 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 47.000,00 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 valor estimat
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.
Pels motius exposats es sol·licita a l’Òrgan de Contractació que aprovi la contractació relativa al
Servei de Target Disc per a la selecció i desenvolupament del talent de la Universitat Oberta de
Catalunya i tramiti el procediment de contractació que correspongui per a la formalització del
corresponent contracte.

Signa,

José Miguel de la Dehesa Romero
Director de l’Àrea de Persones
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