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RESOLUCIÓ D‘EXCLUSIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I DECLARACIÓ DEL
PROCEDIMENT DESERT
En atenció a l’Acord adoptat per la Mesa de Contractació, en data 1 de agost de 2022, en virtut
de la qual es proposa l’exclusió de Transperfect Translations SL del procediment de contractació
de referència, i sobre la base dels que seguidament es relacionen, el Director de la Fundació per
a la Universitat Oberta de Catalunya i Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya, en la seva
condició d’Òrgan de Contractació,
EXPOSA
Primer.- Que, en data 25 de juliol de 2022, es reuní la Mesa de Contractació per procedir a
l’obertura del Sobre Únic de l'oferta presentada i admesa, el qual comprèn la proposta avaluable
mitjançant l’aplicació de fórmules i altre documentació administrativa.
Segon.- Que, un cop revisada la documentació, es constatà que l’oferta presentada per
Transperfect Translations SL no s’ajustava a les bases explicitades en els Plecs rectors del
procediment de referència.
En efecte, va quedar constatat que l’empresa Transperfect Translations SL no resultava inscrita
ni havia sol·licitat la inscripció al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) ni
al Registro Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), abans de la data
límit de lliurament de la proposta per participar en el present procediment.
I això malgrat que a l'apartat T del Quadre resum del Plec de Clàusules Particulars s’estableix
que:
“Els licitadors han d’estar registrats en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado en
la data de finalització del termini per a presentar ofertes, en compliment d’allò establert a
l’article 159.4.a) de la LCSP.”
És per aquest motiu que en data 27 de juliol de 2022 es va requerir a l’empresa Transperfect
Translations SL per a que en el termini de tres (3) dies naturals a comptar des de la data de la
notificació acredités que l’empresa constava inscrita al Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o bé al Registro Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat
(ROLECE), o bé, que hagués presentat la pertinent sol·licitud d'inscripció en algun dels referits
registres amb anterioritat a la data final de presentació d'ofertes i acredités aquesta circumstància
mitjançant la presentació de justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent
Registre i una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver

rebut requeriment d'esmena, tal i com s’exigeix a l'apartat T del Quadre resum del Plec de
Clàusules Particulars en relació a l’article 159.4.a) LCSP.
En data 29 de juliol de 2022, l’empresa Transperfect Translations SL va lliurar la documentació
indicant que va sol·licitar la inscripció al Registro Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de l'Estat (ROLECE) el mateix 29 de juliol de 2022, per tant, fora del termini establert per a la
presentació d’ofertes, i una vegada rebut el requeriment a tal efecte.
En efecte, va quedar constatat l’incompliment del citat apartat T.
Tercer.- Que, d’acord amb allò establert a l’article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (“LCSP”):
“Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un
Estado miembro de la Unión Europea”.
Així, segons dit precepte, les proposicions dels interessats han d’ajustar-se a allò previst als plecs
i la presentació d’una oferta constitueix l’acceptació incondicionada, per part de l’empresari, del
contingut de les clàusules o condicions, de tal forma que els plecs esdevenen lex inter partes.
Dita previsió, de fet, també es conté a la clàusula 2.11 del Plec de Clàusules Particulars amb el
següent tenor literal:
“La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part dels
licitadors del contingut d’aquest PCP i de tota la documentació contractual que configura
aquesta licitació, sense cap excepció o reserva. El desconeixement del contracte en
qualsevol dels seus termes i de la resta de documents contractuals que puguin tenir
aplicació en l’execució de prestacions, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complirne el contingut. Addicionalment, la presentació de l’oferta implica l’autorització a la Mesa
de Contractació i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades recollides en els
Registres Oficials de Licitadors o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea. Addicionalment, la seva presentació suposa el
reconeixement del licitador de complir amb tots i cadascun dels requisits necessaris per
a concórrer a la licitació i resultar adjudicatari del Contracte”.
Al seu torn, també cal partir del fet que els plecs que regeixen la licitació no han estat qüestionats
ni impugnats en temps i forma i declarats nuls, de manera que aquestes previsions, d’acord amb
la jurisprudència i la doctrina administrativa dels Tribunals administratius de recursos contractuals
construïdes a la vista d’allò disposat a l’article 139 de la LCSP anteriorment citat, van esdevenir
lex inter partes. En aquest sentit s’expressa, per exemple, el Tribunal Suprem a les seves
Sentències de 26 de desembre de 2007 i de 27 de maig de 2009, i el Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals a la seva Resolució 43/2018, de 19 de gener, de la qual es
desprèn que la vinculació als plecs es predica tant per a l’òrgan de contractació que els ha
dissenyat i aprovat com per les empreses que participen en la licitació, com a lògic corol·lari de
la garantia dels principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència que es proclamen
als articles 1 i 132 de la LCSP.

Quart.- Que, com a conseqüència d’allò anteriorment exposat, la Mesa de Contractació, en
sessió celebrada en data 2 de agost de 2022, va acordar proposar l’exclusió de la següent
empresa del procediment de contractació de contractació de referència pels motius exposats
anteriorment:
•

Transperfect Translations SL

D’acord amb els raonaments continguts en l’acta de la sessió de la Mesa de Contractació
anteriorment referida, els quals aquest òrgan comparteix i assumeix com a propis,

RESOL

Primer.- EXCLOURE la següent empresa del procediment de contractació de referència pels
motius exposats en el cos de la present Resolució i que es resumeixen a continuació:
•

Transperfect Translations SL

L’empresa Transperfect Translations SL no es trobava inscrita ni havia sol·licitat la inscripció al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) ni al Registro Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), abans de la data límit de lliurament de la proposta
per participar en el present procediment, tal i com exigeix l'apartat T del Quadre resum Plec de
Clàusules Particulars.
Segon.- DECLARAR DESERT el present procediment de contractació atès que només s’hi ha
rebut una oferta, la qual ha resultat exclosa del procediment.
Tercer.- NOTIFICAR la present Resolució a l’empresa anteriorment referida.
Quart.- PUBLICAR la present Resolució al Perfil del Contractant d’aquest entitat.

Signa,

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya

Contra aquesta Resolució podrà interposar-se recurs d’alçada impropi en el termini màxim d’un
(1) mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord amb els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

