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Resolució mitjançant la qual es declara deserta la licitació del contracte del servei
d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta
per  al  menor  J.M.C.C.,  en  situació  de  desprotecció  i  dependent  de  l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Antecedents

1. El 8 de novembre de 2017 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe
de la cap del Servei de Menors i Família, emès en data 3 de novembre de 2017 amb el
vistiplau de la directora insular de Menors i Família, en el qual es justifiquen la necessitat
i la idoneïtat de contractar el servei per a l’acolliment residencial en centre específic de
menors amb problemes de conducta per al  menor J.M.C.C. (exp. de protecció núm.:
0104/2004/3),  en  situació  de  desprotecció  i  dependent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials, per al període comprès entre el 15 de gener de 2018 fins el 14 gener de 2019,
amb possibilitat d'un any de pròrroga. 

2.  La presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de 13 de novembre de  2017,  i  de
conformitat  amb  l’informe  esmentat  abans,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  de
contractació administrativa.

3.  El  29  de  novembre  de  2017  la  presidenta  de  l’IMAS  va  aprovar  l’expedient  de
referència  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat  i  s’aprovà  el  plec  de
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte.

4. A l'esmentada resolució d'aprovació de l'expedient es va acordar obrir el procediment
d'adjudicació i convidar a l’entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS per ser l’entitat més
adient per prestar el servei d’acord amb els informes obrants a l'expedient.

5. El president  per substitució de l'IMAS, mitjançant  escrit  de dia 7 de desembre de
2017, va convidar a l'entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS perquè en un termini de set
(7) dies naturals es presentàs a la licitació. L'entitat esmentada, tal com consta a l'avís
de recepció de l'escrit d'invitació, va rebre l'escrit d'invitació el 26 de desembre de 2017,
el termini de presentació d'oferta finalitzava el 2 de gener de 2018 i, consultat el Registre
d'entrada de l'IMAS, FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS no s'ha presentat a la licitació en
temps i forma. En conseqüència, procedeix declarar deserta la licitació.

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  FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS no s'ha
presentat a la licitació en temps i forma, es pot declarar deserta la licitació.
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2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en
virtut de l'article 7 lletra z) del Text Consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord

del 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. Declarar DESERTA la licitació del contracte del servei d’acolliment residencial en centre
específic de menors amb problemes de conducta per al menor  J.M.C.C., en situació de
desprotecció  i  dependent  de  l’IMAS,  atès  que  l'entitat  convidada  FUNDACIÓN EMET
ARCO IRIS no s'ha presentat a la licitació en temps i forma.

2. Cancel·lar el document comptable A per un import total de quaranta-vuit mil cent vuitanta
euros (48.180,00€), IVA exempt (anualitat 2018: 46.332,00 € i anualitat 2019: 1.848,00 €)
(document  comptable  A  amb  números  de  referència  22018000450  i  d'operació
220179000573).

3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’IMAS i notificar-la a l'interes-
sat, a la Direcció Insular de Menors i Família, al Servei de Gestió Econòmica i a la Inter-
venció Delegada 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, 9 de febrer de 2018
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
(BOIB núm. 109 de 5-09-2017)

Margalida Puigserver Servera Mª Àngels Vanrell Julià
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