RESOLUCIÓ 1.2 2019-20
Ana Mª del Pozo Ortiz
Núm Expedient: 002 2019-20

Assumpte: Tramitació simplificada de pagaments menors de serveis
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 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 (en endavant LCSP), ha
entrat en vigor el 9 de març de 2018, al cap de quatre mesos de publicar-se en el
Butlletí Oficial de l’Estat. L’LCSP introdueix diverses novetats respecte de la regulació
dels poders adjudicadors que no tenen la condició d’administració pública (PANAP’s) i
concretament també respecte del contracte menor que contenia l’antic text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Cal destacar la regulació de l’article 318.a) LCSP on determina que els PANAP’s
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti
amb l’habilitació professional necessària, contractes de serveis i subministrament amb
un valor estimat del contracte inferior a 15.000 euros i contractes d’obres i de
concessions d’obra i de serveis inferiors a 40.000 euros. A més, l’article 63.4 de
l’LCSP disposa que la publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha
d’efectuar almenys trimestralment en el perfil de contractant, i, en relació amb el
registre de contractes del sector públic, l’article 346 de l’LCSP estableix que s’han
d’exceptuar de la comunicació al registre esmentat els contractes el preu dels quals
sigui inferior a cinc mil euros (5.000,00), IVA inclòs, sempre que el sistema de
pagament utilitzat sigui el de bestreta de caixa fixa o un altre de similar per fer
pagaments menors.
En la reunió del patronat de la Fundació de data 24 de juliol de 2018 es va aprovar la
instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació, per tal de donar una directriu interpretativa sobre la
tramitació de la contractació menor, de conformitat amb la normativa legal. L’article 6
de la instrucció regula la tramitació simplificada de pagaments menors, que permet a la
fundació realitzar despeses corrents de serveis i subministraments inferiors a 5.000 €,
utilitzant un sistema anàleg al que descriu l’article 73 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. Aquest
procediment requereix que el departament gestor proposi i motivi anualment les
despeses i les partides pressupostàries sobre les quals es poden atendre els
pagaments menors.

Vist l’informe de la Subdirectora que motiva la necessitat de poder utilitzar el sistema
de tramitació simplificada de pagaments menors a fi d'atendre les següents despeses
de
Descripció de les despeses de servei
Lloguers i cànons d'equips de procés de dades
Reparació Equips processament de dades
Reparació i conservació d'equips d'impressió
Manteniment d'aplicacions informàtiques
Reparació i Manteniment d’altres immobilitzat material
Docència
Direcció
Coordinació
Col·laboracions varies
Tutories
Pràctiques
Col·laboracions varies - Infermeria
Examinadors Cambridge
Vigilants Cambridge
Docència Seminaris Cambridge
Suport exàmens Cambridge
Supervisor Cambridge
Team Leader Cambridge
Examinador DELE
Assessorament Jurídics i contenciosos
Treballs tècnics
Servei tècnic
Traducció simultània
Correcció i Traducció de documents no publicitaris
Asse patrimonial ide Responsabilitat Civil
Publicitat i promoció
Impressió Tríptic, fulletons, pòster, …
Correcció i Traducció de documents publicitaris
Missatgeria per serveis no coberts per empresa de l'Acord Marc
Correus i franqueig que queda fora de l'Acord marc
Despeses de representació i protocol
Serveis de neteja aularis amb serveis empresa lloguer
Allotjaments i dietes en factura de docència i restaurants
Serveis realitzats per altres empreses
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge i destrucció
Serveis de formació pel personal de la Fundació i col·laboradors
Serveis de Notaria
Inscripcions com a soci a entitats associatives

Atès que la realització d’aquestes despeses és indispensable per a un funcionament
correcte del servei i no és procedent tramitar cap altre procediment de licitació atesa la
seva naturalesa.

Vist que en les aplicacions corresponents del pressupost hi ha crèdit suficient i
adequat per atendre aquestes despeses, d’acord amb la retenció de crèdit que consta
a l’expedient.
D’acord amb la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació i de conformitat amb les atribucions per a
la contractació que la disposició addicional 2.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i fent ús de les facultats delegades de la Presidència per
Decret de 28 de maig de 2018,
RESOLC
Primer. Aprovar el sistema de tramitació simplificada de pagaments menors de serveis
de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per a l’any 2018-2019,
d’acord amb l’article 6 de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
Compte
62100007

Nom Compte

Descripció Despesa
Lloguers i cànons d'equips de procés de
dades
Reparació Equips processament de dades

62300000

Lloguers i cànons d'equips de
procés de dades
Cons. Rep. I mant. D'equips per a
procés de dades
Cons. Rep. i mant. D'equips de
reprografia i fotocopiadores
Manteniment d'aplicacions
informàtiques
Cons. Rep. i mant. D'altre
immobilitzat material
Docència

62300003

Direcció

Direcció

62300004

Coordinació

Coordinació

62300005

Col·laboracions varies

Col·laboracions varies

62300006

Tutories

Tutories

62300007

Pràctiques

Pràctiques

62300010

Col·laboracions varies - Infermeria

Col·laboracions varies - Infermeria

62300013

Examinadors Cambridge

Examinadors Cambridge

62300014

Vigilants Cambridge

Vigilants Cambridge

62300015

Docència Seminaris Cambridge

Docència Seminaris Cambridge

62300016

Suport exàmens Cambridge

Suport exàmens Cambridge

62300017

Supervisor Cambridge

Supervisor Cambridge

62300018

Team Leader Cambridge

Team Leader Cambridge

62200001
62200002
62200003
62200004

Reparació i conservació d'equips d'impressió
Manteniment d'aplicacions informàtiques
Reparació i Manteniment d’altres
immobilitzat material
Docència

Import
6.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
2.000,00 €
760.000,00 €
110.000,00 €
75.000,00 €
30.000,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
2.100,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
300,00 €
600,00 €
600,00 €

62300019

Examinador DELE

Examinador DELE

62300020

Assessorament Jurídics i
contenciosos
Treballs tècnics

Assessorament Jurídics i contenciosos

Treballs Tècnic Informàtic
Cambridge
Traducció simultània

Servei tècnic

62500000

Correcció i Traducció de
documents no publicitaris
Primes d'assegurances

Correcció i Traducció de documents no
publicitaris
Asse patrimonial i de Responsabilitat Civil

62700000

Publicitat i promoció

Publicitat i promoció

62700013

Tríptics, fulletons, pòsters, etc

Impressió Tríptic, fulletons, pòster, …

62700016
62900005

Correcció i Traducció de
documents publicitaris
Missatgeria

62900006

Correus i franqueig

62900012

Despeses de representació i
protocol
Serveis de neteja

Correcció i Traducció de documents
publicitaris
Missatgeria per serveis no coberts per
empresa de l'Acord Marc
Correus i franqueig que queda fora de l'Acord
marc
Despeses de representació i protocol

62300024
62300025
62300026
62300027

62900013
62900018
62900020
62900028
62900031

Custòdia, dipòsit i
emmagatzematge i destrucció
Serveis de formació

62900032

Serveis de Notaria

62900033

Inscripcions com a soci a entitats
associatives

15.000,00 €
700,00 €

Traducció simultània

Custòdia, dipòsit i emmagatzematge i
destrucció
Serveis de formació pel personal de la
Fundació i col·laboradors
Serveis de Notaria

2.000,00 €
5.000,00 €

8.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
200,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
800,00 €
5.000,00 €

Inscripcions com a soci a entitats associatives
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6.000,00 €

10.000,00 €

Serveis de neteja aularis amb serveis
empresa lloguer
Allotjaments i dietes en factura de docència i
restaurants
Serveis realitzats per altres empreses

Segon. Notificar aquesta resolució a Secretaria Econòmica

Maria del Pilar Marquès Gou
Directora General

5.000,00 €

Treballs tècnics

Dietes i altres (recup. despeses
activ.)
Altres Serveis

Girona,

3.000,00 €

Total

1.500,00 €
4.000,00 €
1.360.100,00 €

