Exp. UdG-2022-0003
RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA D’EXCLUSIÓ I DE DECLARACIÓ
DE PROCEDIMENT DESERT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
DISTRIBUCIÓ DE 15.630 CARPETES PER ALS ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA (CENTRES PROPIS I CENTRES ADSCRITS) PER AL
CURS ACADÈMIC 2022/2023
Atès que per resolució de data 31 de març de 2022 es va autoritzar la incoació de
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per al
subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat
de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 (CPV
22852000-7).
Atès que el dia 2 de maig de 2022 a les 14 hores va acabar el termini per presentar
les proposicions econòmiques a la licitació esmentada en el primer paràgraf i, una
vegada descarregada la documentació de la única empresa presentada, GERSA
INFORMÁTICA SL, es constata que aquesta ha incomplert les condicions establertes
en el plec de clàusules administratives particulars. En concret l’incompliment es
detecta en l’import ofert que estava establert en el plec de clàusules, així com a
l’anunci de licitació amb un import màxim de 27.000,00 euros (IVA exclòs) i l’ofert pel
licitador és de 31.911,60 euros (IVA exclòs) superant per tant l’import màxim de
licitació.
Vist l’establert en els articles 100 i 151 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 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de 2017).
Vist el que disposa l’article 150.3 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 (BOE núm. 272 de 9 de novembre de 2017).
Vist el que disposa 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 (BOE núm.
272 de 9 de novembre de 2017), en virtut de les competències que m’han estat
atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord
GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la
Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm.
5897, de 9 de juny de 2011) i, pel Decret 401/2021, de 14 de desembre, de
nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de
desembre de 2021)

RESOLC:
Primer.- Excloure l’empresa GERSA INFORMÁTICA SL per no complir amb les
condicions econòmiques de la licitació establertes en el plec de clàusules
administratives particulars, en concret per haver superat l’import màxim de licitació
del contracte.
Segon.- Declarar desert per manca de licitadors el procediment obert simplificat
abreujat convocat per al subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als
estudiants de la Universitat de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs
acadèmic 2022/2023 atès que l’única empresa presentada ha quedat exclosa.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.

Girona, 5 de maig de 2022
Per autorització del rector:
El gerent
Resolució del rector de 07.02.2022

Josep Maria Gómez i Pallarès
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució
immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
notificació d'aquesta resolució, tal i com disposa l'art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de
reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar. En aquest cas no cabrà
interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat en tant no recaigui resolució
expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el disposat en els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

