Servei Juridicoadministratiu
Ref.: MVM
Document: Resolució
SER 11/18
Resolució 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, subscrit amb l'entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
Antecedents
1. El 21 de maig de 2018 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS,
va adjudicar el contracte del 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, a l'entitat
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, amb CIF G 14729248, mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
2. El 21 de maig de 2018 es va subscriure el contracte corresponent entre l'IMAS i l'entitat
esmentada FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, amb una durada d'un (1) any des del dia 21 de maig
de 2018 ﬁns al dia 20 de maig de 2019.
3. El preu total del contracte és de cinquanta mil tres-cents setanta euros (50.370,00 €), IVA
exempt, a raó de cent trenta-vuit euros per plaça i dia (138,00 € plaça/dia), IVA exempt, d'acord
amb la següent distribució per anualitats:
-Anualitat 2018 (del 21 de maig al 31 de desembre): trenta-un mil cinquanta euros (31.050,00
€), IVA exempt.
-Anualitat 2019 (de l’1 de gener al 20 de maig): denou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €),
IVA exempt.
4. En data 12 de setembre de 2018 va tenir entrada al Servei Juridicoadministratiu un informe
proposta del cap del Servei de Menors i Família amb el vistiplau de la directora insular de dia 6
de setembre de 2018, en el qual es sol·licita la resolució del contracte del servei d'acolliment
residencial en centre especíﬁc de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C.,
per haver causat baixa del centre. En aquest informe proposta s'especiﬁquen els motius
concrets.
5. El menor J.M.C.C. va realitzar un bon procés en el centre especialitzat de menors amb
problemes de conducta d'acord amb els informes que ha anat emetent la Fundació Emet Arco
Irisi i ha complert amb els objectius proposats en el projecte educatiu individualitzat. Per tot
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això és adient el trasllat del menor esmentat a un centre residencial bàsic per continuar el seu
procés evolutiu. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número de Lucena va acordar el
cessament de l'internament del menor J.M.C.C. en data 24 d'agost de 2018.
6. Per aquests motius, el Servei de Menors i Família considera indispensable resoldre el
contracte que ens ocupa i sol·licita l'alliberament de crèdit per un import de trenta-set mil cent
vint-i-dos euros (37.122,00 €), d'acord amb la següent distribució per anualitats:
- Any 2018(25/08 al 31/12/2018): desset mil vuit-cents dos euros (17.802,00 €), a raó de 138,00
€ per 129 dies.
- Any 2019 (01/01 al 20/05/2019): denou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €), a raó de
138,00 € per 140 dies.
7. El Servei Juridicoadministratiu, en data 25 de setembre de 2018, ha emès l’informe jurídic
corresponent sobre la tramitació d’aquest expedient.
8. La Intervenció Delegada de l’IMAS n’ha dictat l’informe favorable de ﬁscalització.
Fonaments de dret
1. L'article 2.1 del Text Consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials disposa
que l'IMAS té per objecte l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.
2. L’IMAS, exerceix les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i
adopció, d’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
3. L’organització i el funcionament dels centres d’acollida residencial de menors han de
garantir el respecte als drets fonamentals recollits a la convenció sobre els Drets de l’Infant de
Nacions Unides, la Constitució Espanyola, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, a la Llei 17/2006 de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears, Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modiﬁcació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència i el Reglament pel qual s’estableix el règim
jurídic dels centres d’acolliment residencial de persones menors d’edat a Mallorca, aprovat pel
Ple en sessió de dia 8 d’abril de 2010 (BOIB núm. 72, de 13-05-2010).
4. El Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, en consonància amb
l'establert al Plec de prescripcions tècniques (punt 9. Causes especíﬁques de resolució del
contracte), a la clàusula W. Resolució del contracte, estableix, literalment, que són causes
d'extinció del contracte, a més de les establertes amb caràcter general als articles 223 i 308
del TRLCSP, especíﬁcament, les següents:
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a) La desaparició de qualsevol de les condicions administratives o tècniques que varen servir
de base per a la selecció de l'entitat adjudicatària.
b) Per resolució administrativa que comporti una mesura jurídica diferent per al menor.
c) L'incompliment de les estipulacions del contracte i, especíﬁcament, la negativa o obstrucció
a la labor inspectora de l'IMAS.
d) La desaparició de la necessitat protectora.
e) Manament judicial.
5. L’òrgan competent per resoldre la present contractació és la Presidència de l’IMAS, d’acord
amb l'article 7 lletra z) del Text Consolidat dels Estatuts de l’IMAS.
Resolució
Per tot això, resolc:
1. Resoldre el contracte del 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'IMAS, amb l'entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS,
amb CIF G 14729248, pels motius exposats i amb efectes de data 25 d'agost de 2018.
2. Cancel·lar els documents comptables associats a aquest contracte per un import total de
trenta-set mil cent vint-i-dos euros (37.122,00 €), d'acord amb la següent distribució per
anualitats:
- Any 2018(25/08 al 31/12/2018): desset mil vuit-cents dos euros (17.802,00 €), 129 dies a raó
de 138,00 €/dia. (document comptable D/ amb núm. de referència 22018003603).
- Any 2019 (01/01 al 20/05/2019): denou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €), 140 dies a raó
de 138,00 €/dia. (documents comptables D/ i AD/ futurs amb núm. d'apunt previ
920189000622-3 respectivament)
3. Notiﬁcar aquesta resolució a l’adjudicatari, al responsable del contracte, a la Direcció Insular
de Menors i Família, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada de l’IMAS i al
Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca.
4. Publicar aquesta resolució en el perﬁl del contractant 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.
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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 d'octubre 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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