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Resolució d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic en modalitat de 
concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a 
menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció i 
dependents de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant 
resolució de data 17 d’octubre de 2012, va iniciar el corresponent expedient per 
contractar el servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció 
terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives 
especials en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS.

2. En data 28 de desembre de 2012 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de 
referència mitjançant procediment obert i s’aprovà el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte. Posteriorment va ser modificada per la resolució de 
la presidenta de l’IMAS de data 8 de febrer de 2013 en quan a les dates d’inici i 
finalització del contracte i l’adequació dels imports a les noves dates.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 37, de 19 de març de 
2013 i únicament es va presentar l’entitat, Associació AMADIBA. 

4. En data 4 d’abril de 2013 es va celebrar la Mesa de contractació per a la qualificació 
de la documentació administrativa. Posteriorment, en data 5 d’abril de 2013 es va 
constituir la Mesa de contractació per admetre a licitació a l’entitat licitadora, 
AMADIBA, i procedir a l’obertura del sobre 4 que conté el criteri d’adjudicació no 
avaluable mitjançant formules relatiu al projecte tècnic: Fonamentació del programa, 
descripció de la metodologia de treball i la descripció dels mecanismes d’organització i 
funcionament de cada programa. La Mesa acordà sol·licitar al Servei de Protecció al 
Menor i Atenció a la Família un informe tècnic per avaluar aquest criteri.

5. En data 30 d’abril de 2013 es va constituir la Mesa de contractació  per la lectura de 
l’informe de valoració d’el projecte tècnic i l’obertura dels sobres 3 i 2  que contenen la 
documentació relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules i l’acceptació del preu 
de licitació. La Mesa aprovà l’informe tècnic sobre el Projecte Tècnic presentat  per 
l’entitat AMADIBA i es fa constar  que la proposta ofertada per l’entitat AMADIBA és 
superior als requisits mínims que es demanen al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques, relacionant-se a l’acta totes les millores 
ofertes per l’entitat.
Respecte del sobre 2 es constatà que l’entitat licitadora va presentar l’acceptació de 
preu de licitació correctament mitjançant el model previst al PCAP (Annex I).
En relació al sobre 3 que conté la proposició tècnica relativa als criteris avaluables 
mitjançant fórmules, no es va fer valoració dels criteris atès que només s’havia 
presentat una entitat licitadora.
Les millores que ofertà l’entitat licitadora són:
A. Major dotació de Recursos Humans
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 Millores en relació a l’ampliació de dotació de personal: ampliació a jornada 
completa del professional psicòleg

 Millores respecte a l’incorporació de nous professionals com a major dotació de 
personal especialitzat incrementant l’equip professional amb la creació de les 
figures de:  responsable d’acció socio-comunitària, responsable d’acció 
educativa, una directora de menors, un coordinador  responsable  de  serveis 
generals: alimentació,
neteja, roba personal i llenceria.

B. Recursos materials i equipaments
1. Equipament per al programa propietat de l’entitat o contracte de lloguer per un 
termini igual o superior a 4 anys: l’entitat disposa de quatre contractes de lloguer 
amb opció de compra amb una durada de 5 anys sobre cada un dels habitatges 
que conformen el centre 4x4 de Sa Pobla on es desenvoluparà el servei.
2. Pla de manteniment i millores addicionals de l’equipament:

  l’entitat oferta la contractació d’un professional de coordinació de serveis 
generals.

 Control setmanal de les instal·lacions per certificar l’estat de les mateixes
 Reparació d’incidències en un termini de 15 dies
 El centre és de primera ocupació
 Tot el mobiliari és nou i de caràcter funcional

      3. Espais verds i/o oberts: el centre disposa de quatre terrats de 160 m2 d’ús 
exclusiu
      dels residents.
C. Clàusules socials:

 Disposa d’una Certificació FEAPS sobre la bona pràctica “Conciliar la vida 
laboral y familiar”

 Pla d’igualtat implantat a l’entitat i mesures de conciliació.
 
La Mesa de contractació proposà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
de gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció 
terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives 
especials en situació de  desprotecció i dependents de l’IMAS a la entitat Associació 
AMADIBA.

6. En data 3 de maig de 2013, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució de 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació. L’entitat ha presentat la 
documentació requerida. Conforme al l’art. 95.1 del TRLCSP i als Plecs de Clàusules 
Administratives que regeixen aquest contracte l’entitat licitadora queda exempta de 
dipositar garantia definitiva.

7. La Intervenció delegada de l’IMAS ha emès l’informe corresponent.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.3 del TRLCSP, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmica més avantatjosa.   

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la presidenta de l’IMAS en 
virtut de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.

Per tot això,
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Resolc:

1. Adjudicar el contracte relatiu a la gestió del servei públic en modalitat de concert de 
10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a menors amb 
necessitats educatives especials, en situació de desprotecció i dependents de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials a AMADIBA, amb CIF: G07758667, entitat col·laboradora en 
guarda de menors conforme al Decret  Govern Balear 46/1997, de 21 de març,  amb 
estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions 
tècniques, amb una duració des de dia 1 de juliol de 2013 fins a dia 30 de juny de 
2015,  per un import total de vuit-cents seixanta-un mil, quatre cents euros 861.400,00 
€ (IVA exempt) a raó de cent devuit euros (118,00€) IVA exempt, per plaça/dia, amb la 
següent distribució:

PROGRAMA Nº 
PLACES

ENTITAT Any 2013
Preu sense IVA

Any 2014
Preu sense IVA

Any 2015
Preu sense IVA

Intervenció 
terapèutica   en 
acolliment 
residencial a 
menors en situació 
de desprotecció

10 AMADIBA (CIF 
G07758667) 217.120,00 € 430.700,00 € 213.580,00 €

3. Disposar una despesa màxima a favor de la referida entitat adjudicatària, per import 
de vuit-cents seixanta-u mil, quatre cents euros 861.400,00 € (IVA exempt), a raó de 
cent devuit euros (118,00 €) IVA exempt, per plaça/dia, segons la distribució següent:

Any 2013: (del dia 1 de juliol fins al 31 de desembre): dos-cents desset mil cent 
vint euros (217.120,00 €) IVA exempt, que es finançaran amb càrrec a la 
partida 20.23135.22709 (D amb ref. comptable núm. 22013001924) del 
pressupost de despeses de 2013. 

Any 2014: (de dia 1 de gener fins al 31 de desembre): quatre-cents trenta mil 
set-cents euros (430.700,00 €) IVA exempt, que es finançaran amb càrrec a la 
partida que correspongui dels pressuposts de l’IMAS per a l’any 2014.
La despesa corresponent a l’any 2014 queda supeditada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

Any 2015 (del dia 1 de gener fins al 30 de juny): dos-cents tretze mil cinc-cents 
vuitanta euros  (213.580,00 00 €) IVA exempt.
La despesa corresponent a l’any 2015 queda supeditada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

I consegüentment cancel·lar el document comptable A amb núm. de referència 
comptable 22013001924 per la diferència (A/ amb núm. de referència comptable 
22013001924)

4. Requerir a l’entitat adjudicatària perquè formalitzi el contracte en un termini no 
superior a CINC (5) dies hàbils comptadors des de l'endemà d’haver-ne publicat 
aquesta adjudicació en el perfil del contractant. 

5. Designar com a responsable  del contracte el cap de servei de Coordinació de 
menors i família.
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6. Notificar aquesta resolució a l’entitat l’adjudicatària, a la Coordinació de Menors i 
Família, al cap de servei de la Coordinació de Menors i Família, al Servei de Gestió 
Econòmica, a la Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei de Pressuposts i 
Comptabilitat del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca.

Palma, 23 de maig de 2013

La presidenta  La secretària delegada per substitució

Catalina Cirer Adrover Amparo Solanes Calatayud
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