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A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 11 hores i 15 minuts del dia 22 de novembre de
2017, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació
de l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet.
Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació presentada
pels licitadors, en temps i forma assenyalats al BOPB de data 3 de novembre de 2017 de
la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació
corresponent al “Servei de vigilància de la salut i de diferents prestacions
vinculades amb la salut del personal de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles
146, 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

El President notifica que segons consta en el llibre de Registre de les pliques no s’ha
presentat cap licitador a la present contractació. De conformitat amb el que estableixen
els articles, 146, 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), la
Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent
declarar deserta la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació corresponent al “Servei de vigilància de la salut i de diferents
prestacions vinculades amb la salut del personal de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona”.

Essent les 11 hores i 17 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.
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