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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA  

 

Necessitat a satisfer: 

 

La declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020 de 13 de maig), fruït de la 

pandèmia provocada per l’expansió del COVID -19, justifica plenament la utilització del 

procediment d’emergència.  

Efectivament, la declaració de l’estat d’alarma i els subsegüents Reials decrets lleis que el 

desenvolupen, han suposat greus dificultats per a tots, i el Consorci de la UNED a Barcelona 

no n’és una excepció.  

Aquesta Gerència, atès que s’està iniciant pel Govern central una lleu desescalada en els 

confinaments decretats, ha de preveure la possibilitat de dur a terme la seva activitat 

docent conjuminant la nova situació i la necessària observació de les mesures sanitàries i de 

control establertes pel Govern central. És per això que, sense comptar amb nou material 

informàtic que permeti la execució dels exàmens pels alumnes, amb la deguda separació i 

amb els Mitjans no presencials adients, serà impossible acomplir amb la funció essencial del 

Consorci. 

Atès que els exàmens estan previstos per principi del proper mes de juny, aquesta Gerència 

es veu en la obligació, a efecte de possibilitar la celebració dels esmentats exàmens, 

d’adquirir material informàtic que permeti al seva realització.  

 

 

Característiques del contracte: 

 

Tipus de contracte: subministrament 

Objecte del contracte: subministrament d’equips informàtics 

Procediment de contractació: EMERGÈNCIA Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 30231310-3/ 30232100-5/ 30213100-6/ 30213000-5 

Valor estimat del contracte: 3.387,58.-eur. IVA: 21% 587,93.-eur. 

Preu: 2.799,65.-eur. 

Durada: 10 dies 
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Proposta d'adjudicació : 

 

La mercantil, Àgora Net Servicios telemáticos Sl, compta amb solvència en la execució de 
contractes similars atès que ha subministrat anteriorment equips informàtics a aquest 
Consorci. 

 

DISPOSO 

 

PRIMER. Justificar la celebració del contracte D’ADQUISICIÓ D’

 EQUIPS INFORMÀTICS descrits a l’informe tècnic annex, atesa la emergència 

provocada per la pandèmia del COVID-19, i la conseqüent declaració de l’estat 

d’alarma pel RD 463/2020, raó per la qual la contractació per tramitació 

d'emergència queda plenament justificada. 

 

SEGON. Contractar amb “Àgora Net Servicios telemáticos SL”, la prestació 

descrita en els antecedents. 

 

TERCER. Aprovar i disposar la despesa corresponent, i tramitar, tan aviat 

com sigui possible, la modificació pressupostària corresponent.  

 

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's 

el pagament si escau. 

 

CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del 

contracte de manera immediata. 
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