ANNEX 2. MECANISMES PER ACREDITAR FEFAENTMENT EL
MOMENT D’INICI DE LA DIFUSIÓ PÚBLICA DE LA INFORMACIÓ
PUBLICADA AL PERFIL DE CONTRACTANT DE LA UNIVERSITAT
1. La publicació del perfil de contractant a la seu electrònica de la UPF assegura,
mitjançant un certificat de seu electrònica i un segellament de temps, la fefaença de
la data i l’hora d’inici de publicació en el lloc web, o de finalització de la publicació
per haver quedat obsoleta o per haver estat traspassada la informació a una altra web.
Els documents publicats en el perfil de contractant han d’estar disponibles amb
estàndards oberts i han d’utilitzar els formats d’ús generalitzat.
2. Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius amb
competència en el procediment de contractació que tinguin efectes jurídics i que
s’emetin tant en la fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i
execució del contracte han d’estar autenticats mitjançant signatura electrònica
reconeguda perquè tinguin el mateix valor que els signats a mà.
3. En cas que el document emès per l’òrgan competent estigui en format paper, les
persones autoritzades del servei o unitat administrativa competent en matèria de
contractació el publicaran en format PDF amb signatura electrònica reconeguda o
amb el segell electrònic de còpia autèntica, de manera automatitzada.
4. El segellament de temps i la signatura electrònica reconeguda a efectes de
publicació a la seu electrònica s’han de fer de manera automatitzada amb el segell de
la Secretaria General, com a òrgan responsable de la seu electrònica de la UPF. En el
Llibre de Publicacions de la seu electrònica restaran acreditades les evidències
electròniques de publicació del perfil de contractant amb el nom del fitxer, l’extensió
i la ruta de publicació.
5. L’òrgan competent per definir les especificacions, la programació, el
manteniment, la supervisió i el control de qualitat i, si escau, per auditar el sistema
d’informació i el seu codi font, és l’àrea competent en matèria de tecnologies de la
informació, a proposta del Servei d’Informàtica. En cas d’impugnació, l’òrgan
responsable és el gerent.

