GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
De declaració de desert de l’expedient de contractació 08/20/PX/O
Atès que en data 18 de juny de 2020, la Direcció de Serveis a la Joventut informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei consistent en l’organització i realització
d’estades d’activitats esportives als albergs de la XANASCAT, dins del marc del programa escolar
“Una Eina al Servei de l’Escola” per als cursos 2020/2021 i 2021/2022 i que en data 28 de juliol de
2020 s’incoa l’expedient 08/20/PX/O per a la tramitació d’aquesta contractació.
Atès que en data d’avui el director general de l’Agència Catalana de la Joventut certifica el crèdit
suficient per dur a terme l’actuació i que l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha informat favorablement l’expedient en data 27 d’agost de 2020.
Atès que en data 31 d’agost del 2020 s’aproven els Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de
prescripcions tècniques i que en data 1 de setembre de 2020 es publica l’anunci de licitació d’aquest
expedient al perfil del contractant, establint-se el 25 de setembre de 2020 a les 14h el termini per
presentar proposicions.
Atès que en data 29 de setembre de 2020 la Mesa de contractació es reuneix en sessió privada per
a l’admissió de la proposició presentada i es reuneix en sessió pública per a l’obertura del SOBRE B
de la proposició admesa a tràmit.
Vist l’informe de 17 de novembre de 2020 del responsable del contracte pel qual es proposa
excloure l’oferta presentada en no adequar-se l’oferta presentada al requerit al plec de prescripcions
tècniques així com l’acord de la mesa d’excloure l’oferta per als motius exposats a l’informe i acorda
declarar desert l’expedient 08/20/PX/O.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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,

Resolc
1. Declarar desert l’expedient de contractació 08/20/PX/O per a la contractació del servei consistent
en l’organització i realització d’estades d’activitats esportives als albergs de la XANASCAT, dins del
marc del programa escolar “Una Eina al Servei de l’Escola” per als cursos 2020/2021 i 2021/2022
per exclusió de la proposició presentada.
2. Fer publica aquesta resolució al perfil del contractant.

Barcelona,

Director general
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