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Resolució mitjançant la qual es declara desert l’expedient relatiu al contracte del
servei per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de recursos humans i
del portal del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Antecedents
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant
resolució de 26 de setembre de 2014, va iniciar l’expedient de relatiu al contracte de
servei per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de recursos humans i del
portal del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 21 de novembre de 2012, va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 178, de 30 de novembre
de 2012, i una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes no s’ha presentat cap
licitador.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.3 in fine 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, finalitzat el termini de presentació de proposicions no s’ha
presentat cap empresa es pot declarar deserta la licitació.
2. L’òrgan competent per dictar aquesta resolució és la Presidència de l’IMAS en virtut
de l'article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.
Per tot això,
Resolc:
1. Declarar DESERT el procediment de contractació del servei per al manteniment i
millora dels sistemes de gestió de recursos humans i del portal del personal de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials, atès que l’única proposició presentada va resultar no
admesa.
2. CANCEL·LAR el documents comptable A provisional amb càrrec a la partida
00.23008.21600 del vigent pressupost de despeses (RC fut 920129000461).
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6. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS i notificar al servei
d’Informàtica, al Departament de Recursos Humans, al Servei de Gestió Econòmica, a
la Intervenció Delegada i al Servei de Pressupost i Comptabilitat.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar,
d'acord amb l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats
pel Ple del Consell de Mallorca en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de
21/02/2012), en relació amb l'article 14.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs d’alçada
davant el Consell Executiu del Consell 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 el termini de sis
mesos, comptadors 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 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Palma, 28 de desembre de 2012
La presidenta
Catalina Cirer Adrover

N’he pres nota,
La secretària delegada
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Immaculada Borrás Salas
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