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Resolució de la presidenta de l’IMAS d’adjudicació del contracte administratiu especial
de menjador  i  cafeteria  a  la  Llar  de Felanitx,  mitjançant procediment negociat  sense
publicitat

Antecedents

1.  La  presidenta  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  d’ara  endavant  IMAS,  mitjançant
resolució de data 8 de maig de 2017, va iniciar el corresponent expedient per contractar el
servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, mitjançant procediment negociat sense
publicitat.

2. El dia 25 de maig de 2017 la Presidència de l’IMAS  va aprovar l’expedient de contractació
de  referència  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat i  va  acordar  convidar  a  les
següents persones:

-Tomás González Crucera
- Bárbara Adrover Roig
- Josefa García Bueno

3.L’òrgan de contractació, mitjançant resolució de dia 14 de juny de 2017 va requerir  al Sr.
Tomás González  Crucera,  únic  licitador  presentat  perquè  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils
comptadors  des  de  l’endemà de  la  notificació,  presentés  el  darrer  rebut  de  l'impost  sobre
activitats econòmiques (IAE) o document d'alta d'aquest impost, quan l'alta sigui recent i no hagi
sorgit encara l'obligació del pagament, acredités que es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb l'IMAS i amb la Seguretat
Social, i constituís la garantia definitiva corresponent.

4. El Sr. Tomás González Crucera ha presentat la documentació i ha acreditat haver dispositat
la garantia definitiva corresponent en el termini i forma establerts.

5.  La  proposta  de  resolució  d’adjudicació  del  contracte  de  referència  s’ha  fiscalitzat  de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1.  D’acord amb l’article 151.3 i 4 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),  l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.

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 aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016).

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Adjudicar el contracte del servei de menjador i cafeteria de la Llar de Felanitx al Sr. Tomás
González  Crucera  amb  NIF  09161610C amb  estricta  subjecció  als  plecs  de
clàusulesadministratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta,  amb una
durada de dos (2) anys a comptar des de la data de formalització del contracte i d'acord amb
els següents preus dels productes serveis de cafeteria i canon:
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El preu de la cessió de l’ús del local i les seves instal·lacions (cànon)  s’estableix en  noranta-
sis euros amb vuitanta cèntims mensuals (96,80 €/mes), IVA del 21% inclòs. D’acord amb la
clàusula 4.20 del plec de prescripcions tècniques l’adjudicatari, els dos primers mesos des de
l’adjudicació no haurà d’abonar el cànon.

El preus màxims dels productes que han d’abonar els usuaris  de la cafeteria d’acord amb
l’oferta del senyor Tomás González Crucera, seran els següents:

PREUS DELS PRODUCTES DE LA CAFETERIA DE LA LLAR DE MAJORS DE FELANITX,
AMB 10% IVA INCLÒS

CAFETERIA

CAFÈ O CAFÈ AMB GEL 0,80 €

CAFÈ TALLAT 0,85 €

CAFÈ TALLAT DESCAFEÏNAT (LLET) 0,85 €

CAFÈ AMB LLET 1,05 €

DESCAFEÏNAT AMB AIGUA 0,80 €

DESCAFEÏNAT AMB LLET  0,85 €

TASSÓ DE LLET 0,75 €

INFUSIONS 0,75 €

CAFÈ AMB CONYAC, ANÍS...  1,30 €

CAFÈ AMB ROM, WHISKY  1,50 €

REFRESCS

COCA-COLA, TARONJADA, PEPSI,  LLIMONADA, 
TÒNICA, TRINA, SEVEN UP

1,05 €

SUCS DE FRUITA 1,05 €

BATUT DE XOCOLATA (LACAO) 1,20 €

ORXATA DE XUFLES 1,20 €

AIGUAL MINERAL 0,65 €

CERVESES

BOTELLA 1/5 SENSE ALCOHOL 1,10 €

BOTELLA 1/5 AMB ALCOHOL 1,10 €

BOTELLA ⅓ SENSE ALCOHOL 1,20 €

ENTREPANS

PETIT DE TOMÀTIGA AMB FORMATGE O EMBOTITS 1,35 €

GROS DE TOMÀTIGA AMB FORMATGE O EMBOTITS 2,20 €

GROS DE TRUITA FRANCESA  2,20 €

MENÚ (1r plat, 2n plat i postres + aigua mineral)

LABORABLES  6,11 €

FESTIUS 8,15 €
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2. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc (5)
dies hàbils comptadors des de l'endemà d’haver-ne publicat aquesta adjudicació en el perfil del
contractant. 

3. Designar com a responsable del contracte a la directora de la Llar de Felanitx.

4. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari,  a la directora de la Llar de Felanitx, a la Direcció
Insular d'Atenció a la Dependència al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada
de l’IMAS, al Servei de Pressuposts i Comptabilitat i a la Tresoreria del Consell de Mallorca.

5. Publicar aquesta resolució i la formalització en el perfil del contractant de l’IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb
l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de Mallorca
de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016),   recurs d’alçada
davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador
a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra  la  desestimació  expressa del  recurs d’alçada podrà interposar-se recurs  contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors
a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,  en qualsevol moment a partir del dia
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució).

No  obstant  l’anterior,  es  pot  exercitar,  si  n’és  el  cas,  qualsevol  altre  recurs  que  s’estimi
pertinent.  Tot  això  de  conformitat  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la
Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa,  i  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 26 de juny 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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