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Exp. núm. URV.N01.05.01 SE 49/21
Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es declara desert el procediment
obert per a la contractació del servei de premsa i comunicació a les Terres de l’Ebre per al Gabinet
de Comunicació i Màrqueting de la Universitat Rovira i Virgili
Per resolució de data 16 de juliol de 2021, la rectora de la URV va incoar l’expedient administratiu per a
la contractació del servei de premsa i comunicació a les Terres de l’Ebre per al Gabinet de Comunicació
i Màrqueting de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert,
Per resolució de data 19 de juliol de 2021 es va aprovar l’expedient administratiu corresponent,
En data 21 de juliol de 2021 es va fer pública la licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya,
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 10 d’agost de 2021 a les 23:59 hores i d’acord
amb el certificat emès pel gestor electrònic d’expedients de contractació de la Universitat es van presentar
les següents empreses licitadores:
Nom del licitador

CIF/NIF

Data de presentació

Hora

Rosa Maria Garcia Moreno

40934211F

09/08/2021

20:03

Bluverd Comunicació, SCP (Agència de
Comunicació i RRPP)

J55714687

10/08/2021

11:41

Combinats Societat Cooperativa Catalana

F55701684

10/08/2021

23:40

Vista l’acta de la mesa de contractació, de data 21 de setembre de 2021, per la qual el licitador Rosa
Maria Garcia Moreno va quedar exclosa per no presentar correctament la documentació requerida al
Plec de clàusules administratives particulars,
Efectuats els tràmits reglamentaris, en data 3 de novembre de 2021 es proposa a l’òrgan de contractació
com a adjudicatària del contracte l’empresa Bluverd Comunicació, SCP (Agència de Comunicació i
RRPP),
Vist que en data 19 de novembre de 2021 l’esmentada empresa presenta escrit al Registre general de la
URV on comunica la seva renúncia a l’adjudicació del contracte,
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 23 de novembre de 2021, per la qual es proposa imposar
una penalització del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs a l’empresa Bluverd Comunicació,
SCP (Agència de Comunicació i RRPP), segons l’establert a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 (en
endavant LCSP),
Atès que en la mateixa sessió de la Mesa es proposà l’empresa Combinats Societat Cooperativa
Catalana com a nova adjudicatària, per ser la segona empresa millor classificada,
Vist que en data 2 de desembre de 2021 es procedeix a requerir la documentació necessària prèvia a
l’adjudicació del contracte d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP a l’empresa Combinats Societat
Cooperativa Catalana, com a segona empresa millor valorada,
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Vista l’acta de la mesa de contractació de data 19 de gener de 2021, per la qual es proposa excloure a
l’empresa Combinats Societat Cooperativa Catalana, per no haver presentat la documentació
requerida dins del termini establert en el requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte,
D’acord amb el que preveu l’article 151.1, del LCSP, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant
l’article 66 del Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,
modificat per l’acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012;

RESOLC1:
Primer. Declarar exclosa l’empresa Bluverd Comunicació, SCP (Agència de Comunicació i RRPP) en
motiu de la seva renúncia a l’adjudicació del contracte.
Segon. Imposar a l’empresa Bluverd Comunicació, SCP (Agència de Comunicació i RRPP) una
penalització del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, que equival a 818,16€, segons l’establert
a l’article 150.2 de la LCSP.
Tercer. Declarar exclosa l’empresa Combinats Societat Cooperativa Catalana, per no haver presentat
la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte en el termini indicat en el requeriment corresponent.
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Quart. Imposar a l’empresa Combinats Societat Cooperativa Catalana una penalització del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, que equival a 818,16€, segons l’establert a l’article 150.2 de la
LCSP.
Cinquè. Declarar desert el procediment obert per a la contractació del servei de premsa i comunicació a
les Terres de l’Ebre per al Gabinet de Comunicació i Màrqueting de la Universitat Rovira i Virgili, en no
haver-hi més empreses licitadores.
Sisè. Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i
publicar-la en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili.

La rectora,

1

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir
de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del
rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.
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