RESOLUCIÓ
De declaració de desert de l’expedient de contractació 02/20/ACny/O
Vist que en data 7 de gener de 2020 la Direcció de l’Alberg de Canyamars informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei de gestió integral de la piscina de l’Alberg
Mas Silvestre, situat a Canyamars, pels anys 2020 a 2024 i que en data 27 de gener de 2020
s’incoa l’expedient per a la tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data 27 de gener de 2020 el director general de l’Agència Catalana de la Joventut fa
constar que es farà la inclusió del crèdit suficient per dur a terme l’actuació i que en data 11 de
febrer del 2020 l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa
favorablement el model de plecs per a l’expedient de contractació.
Vist que en data 12 de febrer del 2020 s’aproven els Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de
prescripcions tècniques, que en data 17 de febrer de 20120 es publica l’anunci de licitació d’aquest
expedient al perfil del contractant.
Vist que en data 3 de març de 2020 finalitza el termini per presentar proposicions i que no es
presenta cap oferta.
Vist que en data 5 de març de 2020 es reuneix la Mesa de contractació i es constata que no hi ha
cap oferta presentada per aquest expedient 02/20/ACny/O, en la mateixa data la Mesa de
contractació acorda declarar desert aquest expedient de contractació atès que no s’ha presentat cap
licitador.
D’acord amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Resolc
1. Aprovar la proposta de declarar desert aquest expedient de contractació 02/20/ACny/O del servei
de gestió integral de la piscina de l’Alberg Mas Silvestre, situat a Canyamars atès que no s’ha
presentat cap licitador.
2. Fer publica aquesta resolució al perfil del contractant i als altres medis en els que s’ha publicat
l’anunci de licitació.

Barcelona, 6 de març de 2020
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Director general

