RESOLUCIÓ

Antecedents
1. Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que regeixen la contractació dels serveis per a la formació virtual en llengües
estrangeres adreçada als professionals d’establiments turístics ubicats a les
zones de l’interior de Catalunya. (Exp. EMO-2016-218)
2. L'informe de l'Assessoria Jurídica referent al correcte contingut dels plecs
esmentats de 17 d’octubre de 2016.
3. La resolució de 26 d’octubre de 2016 de l’òrgan de contractació relativa a
l’aprovació dels plecs, de la despesa que comporta i de l’obertura del procediment
d’adjudicació.
4. En el certificat emès pel Registre General, una vegada finalitzat el termini de
presentació de les ofertes, no consta que es presentés cap oferta a la licitació.
5. En data 22 de novembre de 2016 es va realitzar l’acte d’obertura de la
documentació general (sobre A) d’aquesta licitació, i la Mesa va proposar elevar a
l’òrgan de contractació que es declarés deserta aquesta licitació.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 110 del text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. D'acord amb el que disposa 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.
3. El Decret 74/2013, de 22 de gener, de nomenament del senyor Josep Anton
Mundó i Balcells com a director de Serveis del Departament.
4. La resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, de delegació de competències de
la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement en diferents òrgans
del Departament.

RESOLC:
Primer.- Declarar deserta la licitació relativa a la contractació dels serveis per a la
formació virtual en llengües estrangeres adreçada als professionals
d’establiments turístics ubicats a les zones de l’interior de Catalunya, (expedient
núm. EMO-2016-218), per no haver-se presentat cap oferta a la licitació.
Segon.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.

Tercer.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar potestativament recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, davant el conseller d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació. Alternativament, es
pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es
preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acte
impugnat. Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs
que es consideri procedent.
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