Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Barcelona Activa SAU SPM

RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE DESERT
Identificació de l’expedient
Expedient número BA 05/19 per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la participació i reserva
d’espais a favor de Barcelona Activa en el Congrés d’ocupació i orientació professional JOBarcelona,
organitzada per TALENT POINT SL.
Antecedents
1. En data 17 de gener de 2019 la Directora General de BARCELONA ACTIVA, SAU SPM va aprovar
l’expedient de contractació, així com els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions
tècniques i la seva licitació, que té per objecte adjudicar el contracte de serveis per a la participació i
reserva d’espais a favor de Barcelona Activa en el Congrés d’ocupació i orientació professional
JOBarcelona, organitzada per TALENT POINT SL, per un import màxim de 14.000,00€ IVA exclòs,
mitjançant procediment negociat sense publicitat prèvia d’un anunci de licitació atès que l’objecte del
contracte només es pot encomanar a un empresari determinat perquè d’acord amb l’informe obrant a
l’expedient no hi ha competència per raons tècniques (article 168.a),2n LCSP) i s’han de protegir drets
de propietat intel·lectual o industrial (article 168.a),2n LCSP).
2. Dins del termini de presentació de proposicions, no es va presentar cap proposta.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb els articles 156 i ss. de l’LCSP i les clàusules 12 i 13 del PCAP, s’han complert els tràmits
legalment previstos per a l’adjudicació d’aquest contracte, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, amb pluralitat de criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, però no s’ha presentat cap oferta
dins del termini fixat.
2. El Consell d’Administració de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en data 6 de juny de 2016, va atorgar
poders com a òrgan de contractació per als contractes igual o inferiors a 600.000,00 euros a la Directora
General de l’entitat.
Per tant, RESOLC:
PRIMER.- DECLARAR DESERTA, per manca d’ofertes, el contracte de serveis per a la participació i
reserva d’espais a favor de Barcelona Activa en el Congrés d’ocupació i orientació professional
JOBarcelona, organitzada per TALENT POINT SL.
SEGON.- PUBLICAR aquesta adjudicació al perfil del contractant de Barcelona, en la forma i els mitjans
que legalment procedeixin.
Aquesta resolució d’adjudicació és susceptible de recurs d’alçada davant de la Primera Tinència d’Alcaldia d’Economia
i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’art. 121 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.

Sara Berbel Sánchez
Directora General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 4 de febrer de 2019.
EXP. BA 05/19
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