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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

Assumpte.- Resolució de declaració de licitació deserta expedient CN-63-2018.

   En data 27 de febrer de 2019 es va emetre per la regidora delegada d’hisenda, 
contractació i estadística resolució número 2019/300 per la qual s’aprova l’estudi de 
viabilitat redactat per l’economista Juan Català Torrens i es disposa l’inici de la 
tramitació de l’expedient de contractació de la concessió del servei de BAR 
CAFETERIA DE LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’ALCÚDIA 
SITUAT A L’EDIFICI DE “CAN RAMIS”, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, VIA ORDINÀRIA (CN-63-18).

   En data 27 de març de 2.019, per resolució núm. 505/2019, la regidora delegada 
d’hisenda, contractació i estadística es va aprovar l’expedient, el Plec de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del 
contracte (exp. CN-63/2018) del contracte de CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR 
CAFETERIA DE LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’ALCÚDIA 
SITUAT A L’EDIFICI DE “CAN RAMIS”, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, VIA ORDINÀRIA (CN-63-18), amb un cànon de licitació de 12.500 
Euros/anuals i una durada de quatre anys.

   En data 2 d’abril de 2.019 es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’anunci de 
licitació de la concessió del Servei de referencia (exp. Cn-63-18) concedint un termini 
comú de 27 dies naturals per presentar proposicions, comptadors des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, les quals s´hauran 
de presentar obligatòriament a través de la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic. El termini finalitzava  el dia 29 d´abril de 2.019 a les 14h.

   En data 10 d’abril de 2019, per resolució número 618/2019, la regidora delegada 
d’hisenda, contractació i estadística va aprovar la subsanació d’un error material al 
PCAP del contracte de referencia, atorgant-se un nou termini de presentació de 
proposicions a partir de la seva publicació a la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: CN-63-2018 

TIPUS DE CONTRACTE: CONCESSIÓ DE SERVEI

TÍTOL: EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA DE LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ 

DE GENT GRAN D’ALCÚDIA SITUAT A L’EDIFICI DE “CAN RAMIS”, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, VIA ORDINÀRIA.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0596323c977d49c081b5ec5b40f8511a001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2019/816 - Data Resolució: 20/05/2019    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original
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   En data 10 d’abril de 2019 es va es va publicar al perfil del contractant de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, la 
subsanació de l’error material especificat al punt anterior, concedint un NOU  termini 
comú de 27 dies naturals per presentar proposicions, comptadors des del dia següent al 
de la publicació de la rectificació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, les 
quals s´hauran de presentar obligatòriament a través de la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic. El termini va finalitzar el dia 7 de maig de 2.019 a les 14h.

   Vist l’acta de la mesa de contractació constituïda a l’efecte en data 9 de maig de 2019, 
en la qual es constata que no s’ha presentat cap proposta a la licitació electrònica del 
contracte de referencia, per lo qual els membres de la mesa van acordar per unanimitat 
declarar deserta la licitació de l’expedient de contractació cn-63-18.

Atès el disposat als articles 28, 116 i 119 en relació a la Disposició Addicional 2ª, tots 
dits preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en 
exercici de les competències que em corresponen com a òrgan de contractació, per 
delegació de la Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Resolució de la Batlia núm. 
871/2015, de 16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost), 

RESOLC

Primer.- Declarar deserta la licitació  del contracte de CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
BAR CAFETERIA DE LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’ALCÚDIA 
SITUAT A L’EDIFICI DE “CAN RAMIS”, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, VIA ORDINÀRIA (CN-63-18), per no haver-se presentat cap proposta.

Segon.- Disposar la publicació d’aquesta resolució al tauler de contractació (perfil del 
contractant), allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, pel general 
coneixement i als efectes oportuns.

Alcúdia, en la data de la signatura,

La regidora delegada d’hisenda, Davant meu,
contractació i estadística                                                El Secretari 

Joana Maria Bennàsar Serra Joan Seguí Serra.
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