Servei Juridicoadministratiu
Ref: MAVJ
Document: resolució
SER 01/12

ANTICIPAT DE DESPESA

Resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació del servei
d’intermediació familiar durant el període 2012-2013 amb entitats col·laboradores
en guarda de menors i integració familiar, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, que inclou la condició especial d’execució consistent en
que el 75% del personal que executarà el contracte ha de disposar de contracte
en vigor de durada igual o superior a 2 anys
Antecedents
1. En data de 18 d’octubre de 2011 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu
de l’IMAS un informe proposta del cap del Servei de Menors i Família, amb el vistiplau
de la coordinadora, de data 14 d’octubre de 2011, en què sol·licita que es tregui a
licitació dels programes de mediació i integració familiar de menors amb entitats
col·laboradores en guarda de menors i integració familiar
2. S’han elaborat els plecs de prescripcions tècniques, el corresponent informe
econòmic i es demana al Servei Juridicoadministratiu que tramiti el corresponent
expedient.
3. S’han presentat els informes de justificació de la necessitat i idoneïtat de la
contractació i dels criteris de valoració.
4. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de data 19 d’octubre de 2011, va
iniciar l’expedient per contractar la gestió dels programes de mediació i integració
familiar de menors durant el període 2012-2013 amb entitats col·laboradores en
guarda de menors i integració familiar, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària
5. El Servei Jurídicadministratiu i la Intervenció delegada de l’IMAS han emès els
informes favorables corresponents sobre la tramitació d’aquest expedient.
Consideracions jurídiques
1. La comunitat autònoma de les Illes Balears és competent en matèria de protecció
del menor, d’acord amb l’article 30.39 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
d’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificada per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer. Igualment, l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia
atribueix al Consells Insulars com a competència pròpia la tutela, l’acolliment i
l’adopció de menors.
2. El Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 1 d’octubre de 2007, aprovà la
constitució de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant l’IMAS) i els seus
Estatuts (BOIB núm. 156, de 18-10-2007). D’acord amb l’article 2.1 dels mateixos,
l’IMAS té com a objecte fonamental 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.
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3. 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 així com la llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de la atenció i dels drets
de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163 de 18/11/06) i resta
de normativa complementaria.
4. D’acord amb l’article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, d’ara endavant LCSP, es tracta d’un contracte de servei, concretament estaria
inclòs dins la categoria 25 de l’annex II, serveis socials i de salut.
5. El règim jurídic aplicable als contractes administratius de serveis es regula als
articles 19.2 i 192 de la LCSP , com també la jurisdicció competent a la qual s’han de
sotmetre en cas de litigi entre les parts contractants, que d’acord amb l’art. 21 de la
LCSP serà competent l’ordre jurisdiccional contenciós -administratiu.
Als articles abans esmentats hi figuren com a sistema de fonts dels contractes
administratius de serveis, en primer lloc i amb caràcter preferent, les seves pròpies
normes; si no n’hi ha, la LCSP i les seves disposicions de desplegament;
supletòriament, la resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de
dret privat.
6. De conformitat amb l’establert amb els articles 122.2 i 141 a 145 de la LCSP és
adequat seguir el procediment obert. En virtut de l’article 134 per la valoració de les
proposicions y la determinació de la oferta econòmica més avantatjosa es tendran en
compte els criteris fitxats als plecs de clàusules administratives particulars i tècniques.
7. D’acord amb l’article 16 de la LCSP no es tracta d’un contracte subjecte a regulació
harmonitzada, ja que no es troba comprès dins les categories esmentades.
8. La tramitació d’aquest expedient de contractació és ordinària.
9. En el plec de clàusules administratives particulars, hi consten els punts a què fa
referència l'article 67 (Contingut dels plecs de clàusules administratives particulars) del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
10. Aquesta contractació, en virtut d’allò que es disposa a l’article 54 de la LCSP,
necessitaria classificació empresarial, però d’acord amb l’informe 51/09, d’1 de febrer
de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d’Economia i Hisenda, i
que s’adjunta com a annexe a aquest informe, aquest requisit no és exigible a les
empreses licitadores fins que no s’aprovi el reglament previst a la Disposició
Transitòria Cinquena de la Llei 302007, de 30 d’octubre, de Contractes de les
Administracions Públiques, en el que s’estableixin els grups i subgrups en que les
empreses que realitzin aquestes activitats hauran d’estar classificades.
11. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7 lletra p) dels Estatuts de l’IMAS.
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12. Respecte al finançament del contracte, cal indicar que hi ha crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses que es deriven d’aquest servei, per un import total
de tres milions noranta-quatre mil set-cents noranta-sis euros amb setze cèntims
(3.094.796,16 €), distribuïts en les següents anualitats, i que es finançaran amb càrrec
a les partides pressupostàries que corresponguin dels pressuposts dels anys 2012 i
2013:
Any 2012:
Programes

Preu sense
IVA

IVA 8%

B-1

380.857,59 €

30.468,61 €

411.326,20
€

B-2

109.831,94 €

8.786,56 €

118.618,50
€

B-3

90.781,87 €

7.262,55 €

98.044,42 €

B-4

155.469,27 €

12.437,54 €

167.906,81
€

B-5

406.569,91 €

32.525,59 €

439.095,50
€

B-6

54.941,57 €

4.395,33 €

59.336,90 €

B-7

234.323,85 €

18.745,91 €

253.069,76
€

Preu amb IVA

1.432.776,00 €

114.622,08 €

1.547.398,08 €

Programes

Preu sense
IVA

IVA 8%

B-1

380.857,59 €

30.468,61 €

411.326,20 €

B-2

109.831,94 €

8.786,56 €

118.618,50 €

B-3

90.781,87 €

7.262,55 €

98.044,42 €

B-4

155.469,27 €

12.437,54 €

167.906,81 €

Any 2013:
Preu amb IVA
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B-5

406.569,91 €

32.525,59 €

439.095,50 €

B-6

54.941,57 €

4.395,33 €

59.336,90 €

B-7

234.323,85 €

18.745,91 €

253.069,76 €

1.432.776,00 €

114.622,08 €

1.547.398,08 €

L’execució de la despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressuposts corresponents de l’IMAS.
-Possible pròrroga (preveu l’increment de cada anualitat en un percentatge del
2%):
- Any 2014 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió cinc-cents
setanta-vuit mil tres-cents quaranta-cinc euros amb noranta-set cèntims
(1.578.345,97 €), IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a la partida que
correspongui dels exercicis futurs.
- Any 2015 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió sis-cents nou mil
nou-cents dotze euros amb vuitanta-vuit cèntims (1.609.912,88 €), IVA
inclòs, que es finançarà amb càrrec a la partida corresponent dels
exercicis futurs.
Per tot això,
Resolc:
1. Aprovar l’expedient per contractar la gestió dels programes de mediació i integració
familiar de menors durant el període 2012-2013 amb entitats col·laboradores en
guarda de menors i integració familiar, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, d’acord amb el que disposen els articles 122.2 i 141 a 145 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), que inclou la
condició especial d’execució consistent en que el 75% del personal que executarà el
contracte ha de disposar de contracte en vigor de durada igual o superior a 2 anys,
amb assistència de mesa de contractació, la qual estarà integrada pels següents
membres:
President: Álvaro Celdrán Rasines, director gerent, o persona que el
substitueixi.
Vocals:
Ana Bonet Vidal, interventora delegada, o persona que la substitueixi.
Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada, o persona que la substitueixi.
Francesca Ramis Ferriol, cap de secció del Servei de Gestió Econòmica, o
persona que la substitueixi.
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Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de menors i família o persona que el
substitueixi.
Margarita Bestard Casaus, cap de Secció de menors i família o persona que la
substitueixi.
Miquel Caldentey Bisbal, tècnic de la Coordinació de Menors i Família o
persona que el substitueixi
Secretària: M. Àngels Vanrell Julià, TAG del Servei Juridicoadministratiu o
persona que la substitueixi.
2. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir aquesta contractació administrativa.

3. El valor estimat del contracte, exclòs l’IVA, tenint en compte les pròrrogues, és de
CINC MILIONS VUIT-CENTS DISSET MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (5.817.643,65 €).

4. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, exclòs l’IVA, és de DOS
MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS (2.865.552,00 €). L’import corresponent a l’IVA és de DOS-CENTS VINT-INOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(229.244,16 €), per tant l’import total del contracte, IVA inclòs, és de TRES MILIONS
NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (3.094.796,16 €), d’acord amb la següent distribució per anualitats:

-

-

-

Any 2012 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió cinc-cents quarantaset mil tres-cents noranta-vuit euros amb vuit cèntims (1.547.398,08 €), IVA
inclòs, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses
de l’IMAS per a l’any 2011. L’eficàcia d’aquesta despesa queda supeditada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l’any 2012.
Any 2013 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió cinc-cents quarantaset mil tres-cents noranta-vuit euros amb vuit cèntims (1.547.398,08 €), IVA
inclòs, amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses
de l’IMAS per a l’any 2011.L’eficàcia d’aquesta despesa queda supeditada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l’any 2013.
Possible pròrroga(preveu l’increment de cada anualitat en un percentatge del
2%):
- Any 2014 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió cinc-cents
setanta-vuit mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre cèntims
(1.578.346,04 €), IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a la partida que
correspongui dels exercicis futurs.
- Any 2015 (de l’1 de gener al 31 de desembre): un milió sis-cents nou mil
nou-cents dotze euros amb noranta-sis cèntims (1.609.912,96 €), IVA
inclòs, que es finançarà amb càrrec a la partida corresponent dels
exercicis futurs.

5. Autoritzar una despesa per un import total de TRES MILIONS NORANTA-QUATRE
MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (3.094.796,16 €)
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IVA inclòs. L’eficàcia d’aquesta despesa queda supeditada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressuposts de l’any 2012 i 2013.

6. Exposar al públic els plecs de clàusules administratives particulars per un termini
de deu (10) dies naturals en aplicació de l’article 188.3 de la Llei municipal i de règim
local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 EXT. de 27-12-06).
7. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, amb un termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals comptats
a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, d’acord amb l’article 143
LCSP. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.

8. Notificar aquesta resolució a la Coordinació de Menors i Família, a la Intervenció
Delegada i als Serveis Econòmics.
Palma, 2 de desembre de 2011
La presidenta

Catalina Cirer Adrover

La secretària delegada
per substitució

Amparo Solanes Calatayud
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