Exp. 042/2019-SE-PO
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -1a. SessióA Barcelona, 28 de febrer de 2019 (11:30 hores).
Es reuneix en sessió privada la Mesa de Contractació de la licitació del procediment obert 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 (exp. 042/2019-SEPO), amb l’assistència de:
President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
Vocal: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern)
Vocal: Sra. Natàlia Sánchez Galiano, cap de Selecció i Desenvolupament de RRHH
Vocal: Sra. Tania Hidalgo Ferrandis, responsable de Selecció i Desenvolupament de RRHH
Vocal: Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica (assessor jurídic)
Secretària: Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de Contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
La Secretària de la Mesa exposa que d’acord amb l’anunci publicat al Perfil del contractant del Consorci dins
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya el passat 12/02/2019, en el
qual s’establia que el termini de presentació d’ofertes a la licitació de referència finalitzava el dia 28/02/2019
a les 11:00 hores, s’ha constatat que arribada aquesta data no s’ha rebut cap proposició.
En conseqüència, la Mesa de Contractació ACORDA PER UNANIMITAT:
1.- Proposar a l’òrgan de contractació 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’ofertes
presentades 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.
2.- Aprovar la present acta.
I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de Contractació, signen el President i la Secretària la
present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.
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