Circular 7 de Gerència núm.7. Complementaria a la circular núm. 2_2018 sobre la
Nova Llei de Contractes del Sector Públic.
Des de l'entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic, la Universitat
d'Alacant ha adoptat les mesures següents:
1. S'ha establit un procediment d'administració electrònica per a la sol·licitud
d'autorització de les despeses corresponents a contractes menors i el control dels
límits màxims anuals que preveu la llei per a aquest tipus de contractes.
2. Quant als serveis contractats a les agències de viatges, s'ha sol·licitat informe a la
Junta Consultiva de Contractació Pública sobre els continguts en què s'han de basar
els corresponents acords marc.
3. S'han iniciat els tràmits per a concretar acords marc pel que fa als contractes
següents:
a) Serveis d'agències de viatges
b) Servei d'autobusos
c) Subministrament de gasos
d) Serveis de reprografia
e) Subministrament de material fungible de laboratori
f) Serveis de direcció tècnica d'obres
Les factures derivades o basades en encàrrecs a recursos propis o en acords marc en vigor
no tenen la consideració de contractes menors i, per tant, no se n'ha de demanar
l’autorització prèvia. Cal recordar que els serveis o subministraments facturats
inequívocament han de derivar d'aquests encàrrecs de gestió o dels acords marc. Per això,
en els dos supòsits, en les factures corresponents apareixerà la referència de l'encàrrec de
gestió a recursos propis o de l'acord marc, que posteriorment es transcriurà literalment en
el text lliure de la proposta de despesa.
La relació d'encàrrecs de gestió a recursos propis pot ser consultada en l’enllaç següent:
https://sgeyc.ua.es/va/gestion-economica/contratacion/contratacion/llistat-encarrecs-degestio.html
Recordem que la Universitat d'Alacant, amb data d'avui, té formalitzats dos acords marc
els detalls dels quals es poden consultar en els enllaços següents:
Acord marc per a subministrament d'equips informàtics: S / 3/2014
https://sgeyc.ua.es/va/gestion-economica/contratacion/perfil-de-contratante/pnspsubministraments/2017/s-3-14-prorroga-3-2017.html
Acord marc per al subministrament de material d'oficina: S / 10/2017
https://sgeyc.ua.es/va/gestion-economica/contratacion/perfil-de-contratante/obertssubministraments/2017/s-10-2017.html
Per tant, no es consideraran contractes menors, per la qual cosa no requereixen autorització
prèvia les compres del material d'oficina que tinga de manera inequívoca aquesta
consideració i que aparega en els catàlegs oferits per les empreses adjudicatàries del
corresponent acord marc. Sobre això, convé aclarir que es considera inclosa la compra de
paper, però no la de tot tipus de mobiliari, aigua o consumibles informàtics.

També és convenient recordar que la compra de consumibles o materials informàtics, que
també haurà de ser objecte de l'oportú procediment de contractació amb concurrència fins
que no estiga resolt, temporalment sí que serà objecte d'autorització prèvia i de la compra a
proveïdors que complisquen els requisits corresponents.
Amb caràcter transitori fins que la Universitat licite i adjudique els corresponents
acords marc, queden exclosos de la tramitació mitjançant el procediment de
sol·licitud d'autorització de contracte menor:







Els pagaments per serveis de cafeteria i reprografia que se sol·liciten a empreses
concessionàries d'aquests serveis en el campus de la Universitat d'Alacant.
Les despeses d'agències de viatges, directament relacionats amb l'objecte del seu
negoci, fins que, com a conseqüència de l'informe sol·licitat, es puga concretar
l'acord marc corresponent.
Els contractes signats, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei, pels centres,
els departaments i els instituts o altres unitats de la Universitat amb empreses
relacionades amb el subministrament de gasos o les còpies i manteniment d'equips
de reprografia es mantindran en vigor, bé fins que queden integrats en l'acord marc
corresponent o bé fins a l’acabament si aquest fóra anterior a la formalització de
l'esmentat acord. Cal recordar que els contractes menors només poden tenir una
durada màxima d'un any i que no poden ser renovats.
D’acord amb allò que estableix l'article 10 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual que
estableix que “són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals
literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport,
tangible o intangible, conegut actualment o que s'invente en el futur”, entre les
quals hi ha “els llibres, els fullets, els impresos, els epistolaris, els escrits, els
discursos i les al·locucions, les conferències, els informes forenses, les explicacions
de càtedra i qualsevol altra obra de la mateixa naturalesa”, la compra de llibres
científics seria un negoci jurídic que estaria formalment exclòs de les previsions de
la Llei 9/2017 de constant referència perquè no té consideració de contracte públic
com estableix l’article 9.

Alacant a 4 de juny de 2018
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