
 
 
 
 

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

FURV EXPEDIENT 2017-03 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI 

 

Resolució de l’ Òrgan de Contractació de la Fundació URV, per la qual s’adjudica la contractació 

del servei d’ Assessorament i Assistència Fiscal per part de la Fundació URV. 

 

Fonaments de dret: 

D’acord amb el que preveu l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quant a l’adjudicació dels 

contractes, i les instruccions internes de contractació de la Fundació URV. 

 

RESOLC: 

Primer. Adjudicar de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació, el contracte de 

servei d’ Assessorament i Assistència Fiscal per part de la Fundació URV, a l’empresa Bertran 

Ribera Asesores, (NIF: B-63685432), atès que ha resultat ser l’oferta econòmicament més 

avantatjosa per un import i concepte següent: 

Concepte Import, IVA exclòs (2 anys 
de contracte) 

Assessorament i Assistència 
Fiscal 

14.616,00€ 

 

a càrrec de l’aplicació pressupostària: 

Any Projecte Partida pressupostària   

2017 K17100N DK34 

 

Del pressupost de la Fundació URV, a realitzar en un termini d’execució de 2 anys. 

 

Segon. Establir l’ordre de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores. 

Criteris d’adjudicació: 

- Criteris subjectius: dependents d'un judici de valor (Sobre B): Fins a 45 punts 

- Criteris objectius: d’aplicació automàtica de formules (Sobre C): Fins a 55 punts 

  



 
 
 
 
 

Empresa Puntuació dels criteris 
subjectius 

Puntuació dels criteris 
objectius 

Total 

Bertran Ribera 
Asesores 

45 55 100 

 

Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan sigui 

requerit, en el benentès que dita formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies 

hàbils següents des que es remeti la notificació de la present resolució. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 

contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant. 

 

Cinquè. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant i en els diaris oficials 

corresponents, si escau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Òrgan de contractació  

19 de juny de 2017 

Tarragona 
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