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Resolució  mitjançant  la  qual  es  declara  deserta  la  licitació  del  contracte
administratiu especial del servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx ,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Antecedents

1. El 19 de gener de 2017,  la presidenta de l’IMAS, va dictar  resolució d’inici  de
l’expedient de conformitat amb l’informe emès el  20 de desembre  de 2016 per  la
directora de la Llar de Felanitx, en el qual es justifica la necessitat i la idoneïtat de
tramitar  un  expedient  de  contractació  del  de  contractar  el  servei  de  cafeteria  i
menjador de la Llar de Felanitx,  atès que l’Institut  Mallorquí  d’Afers Socials,  d’ara
endavant  IMAS, no té els mitjans materials i  humans necessaris  per dur a terme
aquest servei.

2.  El  24  de  febrer  de  2017,  la  presidenta  de  l’IMAS  va  aprovar  l’expedient  de
contractació  del  servei  de  cafeteria  i  menjador  de  la  Llar  de  Felanitx,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària,d’acord amb el que disposen els articles 138.2 i 157 a
161 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  (TRLCSP);  i  s’aprovà  el  plec  de  clàusules
administratives particulars que regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 27 de 4 de març de
2017.

4. El 20 de març de 2017, quinzè (15) dia natural comptador a partir de la data de
publicació de l'anunci de licitació al BOIB i per tant, data límit de presentació d'ofertes,
segons  diligència  de  la  secretària  delegada  de  l'IMAS  no  ha  tingut  entrada   al
Registre General de l'IMAS cap proposició o sol·licitud de participació a la licitació
esmentada.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.3 in fine, i  a sensu contrario, del  Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, d’ara endavant TRLCSP, “No podrà declarar-se deserta
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord
amb els criteris que figurin en el plec.” Atès que no hi ha cap oferta es pot declarar
deserta la licitació.

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7.2 lletra z)  del Text consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovats per
acord del Ple del Consell  de Mallorca, de 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de 5 de
novembre de 2016).
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Resolució

Per tot això, resolc:

1. Declarar DESERT el procediment de licitació del contracte administatiu especial del
servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, atès que no s'ha presentat cap
licitador.

2. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant i notificar-la a la directora de
la Llar  de Felanitx, al  Servei  de Gestió  Econòmica,  a la  Intervenció Delegada  de
l’IMAS.

Palma, 21 de març de 2017
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Margalida Puigserver Servera Immaculada Borrás Salas
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