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Resolució  de  desistiment  del  procediment  de  contractació  del  servei  social
comunitari bàsic per atendre a la població amb problemàtica de risc d'exclusió i
per  a  la  reinserció  comunitària,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Antecedents

1.  En data 18 de març de 2016,  mitjançant  resolució  de la  presidenta  de  l'Institut
Mallorquí  d'Afers Socials,  en endavant  IMAS, es va acordar l'inici  del corresponent
expedient per contractar el servei social comunitari bàsic per atendre a la població amb
problemàtica de risc d'exclusió i per a la reinserció comunitària.

2. El 28 d'abril de 2016 la presidenta de l’IMAS va aprovar l’expedient de contractació
de referència, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i s’aprovà el plec de
clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es va publicar al BOIB núm. 54, de 30 d'abril de
2016,  i  a  la  data  de  finalització  del  termini  per  presentar  proposicions  es  varen
presentar en temps i forma els següents licitadors:

 Càritas Diocesana de Mallorca
 Lireba Serveis Integrats, SL juntament amb Centre d'Integració Social Balear

CEO, SL

4. El 16 de maig de 2016 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe
del cap de la Secció d'Inserció Social, emès el dia 13 de maig de 2016 amb el vistiplau
de  la  directora  insular  d'Inclusió  Social,  en  el  qual  es  proposa  que  l'òrgan  de
contractació dicti una resolució de desistiment del procediment de contractació.

Indica que, des de la Direcció Insular,  s'ha analitzat més en profunditat  el Plec de
prescripcions tècniques i s'ha arribat a la conclusió que no s'adequa al cent per cent a
la política social que es vol desenvolupar des de l'actual equip directiu.

Així mateix, indica que s'ha posat de manifest que hi ha una intervenció inadequada
del voluntariat  dins els recursos humans que s'han de comptar per a l'execució del
servei que es vol contractar. Tenint en compte aquesta circumstància, es considera
adient reformular aquesta intervenció.

Amb tot, una vegada analitzat més en profunditat el Plec de prescripcions tècniques,
des de la Direcció Insular d'Inclusió Social s'ha arribat a la conclusió que hi ha alguns
paràgrafs que no queden prou clars i que poden crear confusió. Per la qual cosa, es
sol·licita que s'acordi el desistiment de la licitació d'aquest contracte, sense perjudici
que es pugui iniciar un nou contracte, una vegada s'hagin resolt les circumstàncies
esmentades.

5. El Servei Jurídicoadministratiu,  el 18 de maig de 2016, ha emès l’informe jurídic
corresponent sobre la tramitació d’aquest expedient.
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6. La Intervenció Delegada de l’IMAS n’ha dictat l’informe favorable de fiscalització.

Consideracions jurídiques

1. D’acord amb el que estableix l’article 155 del Reial Decret Legislatiu  3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP),  2.  La  renúncia  a  la  celebració  del  contracte  o  el  desistiment  del
procediment  només  podran  acordar-se  per  l'òrgan  de  contractació  abans  de
l'adjudicació.

Així  mateix,  4.  El  desistiment  del  procediment  haurà  d'estar  fonamentat  en  una
infracció  no  esmenable  de  les  normes  de  preparació  del  contracte  o  de  les
reguladores  del  procediment  d'adjudicació,  havent  de justificar-se  en l'expedient  la
concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou
procediment de licitació. 

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació es la Presidència de l’IMAS,
d’acord amb l’article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS. 

Resolució

Per tot això, resolc:

1.  Desistir del  procediment  de  contractació  del  servei social  comunitari  bàsic  per
atendre  a  la  població  amb  problemàtica  de  risc  d'exclusió  i  per  a  la  reinserció
comunitària.

2. Cancel·lar els documents comptables A que consten a l’expedient. S'adjunta còpia
dels documents comptables A/.

3. Requerir als licitadors Càritas Diocesana de Mallorca i Lireba Serveis Integrats, SL,
juntament amb Centre d'Integració Social Balear CEO, SL, perquè, en un termini no
superior  als  deu  (10)  dies  hàbils,  comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  aquesta
notificació, retirin la documentació presentada en el Registre General.

4. Notificar aquesta resolució als licitadors esmentats, a la Direcció Insular  d'Inclusió
Social,  a la Secció Econòmica,  a la Intervenció Delegada de l’IMAS i  al  Servei de
Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca.

5. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’IMAS.

Palma, 24 de maig de 2016
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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