
 

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca 
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669 

 
 

Servei Jurídicoadministratiu 
Ref.: ASC 
Document: Resolució  
EXCLÒS TRLCSP  02/14 
   
 
Resolució mitjançant la qual es declara deserta la licitació del contracte exclòs 
del Text Refòs de la Llei de contractes del sector públic, relatiu al lloguer d’un 
immoble destinat a centre residencial, de gestió pr òpia, per a menors amb 
mesura de protecció, de 13 a 17 anys,  dependents d e l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials  
 
Antecedents  
 
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, 
mitjançant resolució de dia 30 de setembre de 2014, 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, dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, al terme municipal de Palma.  
 
2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la 
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 10 d’octubre de 2014, va aprovar 
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 143, de dia 18 d'octubre 
de 2014, i a la data de límit de presentació de proposicions (15 dies hàbils) no s'ha 
presentat cap licitador, per la qual cosa, es proposa declarar desert el procediment de 
licitació per a la contractació del 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, al terme municipal de Palma. 
. 
 
Fonaments de dret  
 
L’òrgan competent per resoldre la present contractació es la presidenta de l’IMAS en 
virtut de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS 
 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Declarar DESERT el procediment de contractació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària del 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, 
dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, al terme municipal de Palma, atès 
que no s’ha presentat cap proposició.   
 
2. Cancel·lar el document comptable amb núms. de referència comptable 
22014011354 i 920149000473. 
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3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la a la Intervenció 
delegada, al Servei de Gestió Econòmica, a la coordinadora de les Llars del Menor, a 
la cap del Servei d'Arquitectura, i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat. 
 
Palma, 4 de novembre de 2014 
 
 
      N'he pres nota 
La presidenta     La secretaria delegada per substitució 
 
 
Catalina Cirer Adrover                                   Amparo Solanes Calatayud 


