GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
De declaració de desert del lot 3 l’expedient de contractació 22/21/PJ/O

Atès que en data 29 de juliol de 2021 Direcció de Programes del PNJCat informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació de serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 i que en data 19 d’agost de 2021
s’incoa l’expedient 22/21/PJ/O per a la tramitació d’aquesta contractació.
Atès que en data 3 de setembre de 2021 l’Assessoria Jurídica del Departament de Drets
Socials prèviament informa favorablement els plecs per a l’expedient de contractació i que
en data 7 de setembre de 2021 el director general de l’Agència Catalana de la Joventut
certifica el crèdit suficient per dur a terme l’actuació.
Atès que en data 7 de setembre de 2021 s’aproven els Plecs de Clàusules Administratives
i Plecs de prescripcions tècniques, que en data 8 de setembre de 2021 es publica l’anunci
de licitació d’aquest expedient al perfil del contractant.
Vist que en data a les 14h del dia 29 de setembre de 2021 finalitza el termini per presentar
proposicions i que no es presenta cap proposició per al lot 3 d’aquest expedient.
Atès que en data 5 d’octubre de 2021 es reuneix la mesa de contractació en Sessió
Privada (mitjançant sistemes telemàtics – eina TEAMS), per dur a terme l’admissió prèvia
dels licitadors de l’expedient 22/21/PJ/O .
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de 5 d’octubre de 2021 en la qual es constata el fet
que no s’ha presentat cap proposició per al lot 3 i conseqüentment, es proposa declarar
desert el lot 3 de l’expedient 22/21/PJ/O.
D’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,

Resolc
1. Declarar desert el lot 3 de l’expedient de contractació 22/21/PJ/O per a la contractació
dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant
l’any 2022 en l’àmbit de la salut.
2. Fer publica aquesta resolució al perfil del contractant.
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