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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 

A la vista dels següents antecedents:

Atès que fins a aquesta data s’han contractat els serveis postals directament a “Correos

y telégrafos”.

Atès que, segons informa el Sr. José Antonio López Gracia, Jefe de Área Contrato Centralizado
de Servicios Postales de la Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y
Suministros para la Gestión de Inmuebles, de la D.G. de Racionalización y Centralización de la
Contratación, la UNED només ha acordat la contractació centralitzada respecte a “cartes” però
no respecte a “paquetería” o bé “notificacions o burofaxes”.

Atès que és imprescindible, per al funcionament del Centre Associat disposar d’aquestes

eines de treball. 

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: contracte serveis postals

Objecte del contracte: serveis postals

Procediment de contractació: obert simplificat sumari Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 64110000-0: Serveis postals
               64120000-3: Serveis de correu ràpid
               64121100-1: Serveis de distribució postal

Valor estimat del contracte:10.000.-€

Pressupost base de licitació IVA exclòs:10.000€ IVA%:2.100.-€

Pressupost base de licitació IVA inclòs:12.100.-€

Durada de l'execució: 2 anys més dues prorrogues anuals Durada màxima: 4 anys

A la  vista de les característiques i  de l'import del  contracte es proposa l'adjudicació

mitjançant procediment obert simplificat sumari.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d’assessoria jurídica, i de

conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,

RESOLC

PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant

procediment obert simplificat sumari.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: 

Atès  que  es un  serveis  imprescindible  per  al  funcionament  del  centre  associat

doncs permet la  comunicació i  notificació d’actes i  resolucions, tot  emprant les

diverses eines (burofax, correu ordinari, certificat etc.)  

Queda acreditat  que la  contractació  dels  serveis  postals  mitjançant  un  contracte  de

serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i  de

prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

Jordi Rotger 
Gerent
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