
 
 
 
 

 
 

                            RESOLUCIÓ  1.1 2020-21 
 
 
Ana Mª del Pozo Ortiz 
Núm. Expedient: 001 2020-21 

Assumpte: Tramitació simplificada de pagaments menors de subministraments 

 
 
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 
 

 
 
i 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 
Subministraments de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per a 
l’any 2020-21, 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 Nom Compte Descripció Despesa Import 

629 Altres Subministrament Altres Subministrament 45.000,00 € 

TOTAL               45.000,00 € 
 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a Secretaria Econòmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girona, 20 d’abril de 2021.  
 

Maria del Pilar Marquès Gou 
Directora General 

Descripció de les despeses de subministrament no inventariable 

Altres subministraments 
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