RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE L’EXPEDIENT PER
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES COMPETENCIALS DE
SELECCIÓ DELS CÀRRECS DE DIRECCIÓ, COMANDAMENT O ESPECIAL RESPONSABILITAT DEL
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (Exp. 042/2019-SE-PO)
Vista la resolució d’aprovació de la Gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de data 8 de febrer
de 2019, referent a la contractació del servei per a la realització de proves competencials de selecció dels
càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació del dia 28 de febrer de 2018 en la qual hi consta la proposta a l’òrgan
de contractació de declarar deserta la licitació de referència ja que no s’ha rebut cap proposició i en atenció a
allò establert a l’article 150.3 de la LCSP que indica que “No es pot declarar deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec”, a sensu
contrario.
De conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i 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 (LCSP).
En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,

RESOLC
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de servei per a la realització de proves
competencials de selecció dels càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 042/2019-SE-PO), per manca d’ofertants a la licitació, i d’acord amb
allò establert a l’article 150.3 de la LCSP que indica que “No es pot declarar deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec”, a sensu
contrario.
Segon.- PUBLICAR la present resolució al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/).
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