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Resolució mitjançant la qual es declara deserta la licitació del contracte exclòs
del text refòs de la Llei  de contractes del  sector públic,  d’arrendament d’un
immoble destinat a centre residencial per a menors amb mesura de protecció,
de 13 a  17 anys,  al  terme municipal  de Palma o termes limítrofes a Palma,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1.  La  presidenta  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  d’ara  endavant  IMAS,
mitjançant resolució de dia 10 d'agost  de 2015, va iniciar el corresponent expedient
per contractar el lloguer d’un immoble destinat a centre residencial, de gestió pròpia,
per  a  menors  amb  mesura  de  protecció,  de  13  a  17  anys,  d'ambdós  sexes,
dependent  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  en  endavant  IMAS,  al  terme
municipal de Palma o termes limítrofes a Palma. 

2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 16 de setembre de 2015, va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

3.  L’anunci  de licitació  del  contracte es publicà al  BOIB núm. 140,  de dia  24 de
setembre de  2015,  i  a  la  data  límit  de  presentació  de  proposicions  (quinze  dies
naturals  des  del  dia  següent  a  la  data  de publicació  en el  BOIB),  és  a  dir,  el  9
d'octubre  de  2015,  no  es  va  presentar  cap  licitador,  per  la  qual  cosa,  procedeix
declarar desert el procediment de licitació esementat.

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 admissible 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 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del
Consell de Mallorca de data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm.28 de 21-02-2012). 

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Declarar DESERT el procediment de contractació del lloguer d’un immoble destinat
a centre residencial, de gestió pròpia, per a menors amb mesura de protecció, de 13
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a  17  anys,  d'ambdós  sexes,  dependent  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  en
endavant IMAS, al terme municipal de Palma o termes limítrofes a Palma, atès que
no s’ha presentat cap proposició.  

2.  Cancel·lar els documents comptables A amb  núm. de referència 22015017764 i
amb núm. d'apunt previ 920159000445.

3. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant i notificar-la a la directora de
les Llars del Menor, a la directora insular de  Menors i Família, al Servei de Gestió
Econòmica,  a  la  Intervenció  Delegada  de  l’IMAS,  i  al  Servei  de  Pressuposts  i
Comptabilitat.

Palma, 22 d'octubre de 2015
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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