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Resolució d’adjudicació del contracte del servei d’acolliment residencial en centre
específic de menors amb problemes de conducta per a la menor S.T., en situació de
desprotecció i dependent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant
procediment negociat sense publicitat

Fets
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant
resolució de 19 de febrer de 2018, va iniciar el corresponent expedient per contractar el
servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per
a la menor S.T., en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS.
2. Una vegada feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta per substitució de l’IMAS, per resolució de 2 de març de 2018, va aprovar
l’expedient de referència mitjançant procediment negociat sense publicitat, i va acordar
convidar a la licitació a l’entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, per ser l’entitat més adient per
prestar el servei d’acord amb l'informe proposta de tramitació de l'expedient de la cap de la
Secció Juridicotècnica, emès el 12 de febrer de 2018, amb el vistiplau de la directora insular de
Menors i Família, obrant a l'expedient; i atesa la justificació que s’exposa als punts 6 i 7 de les
consideracions jurídiques de la resolució esmentada.
3. El 19 d'abril de 2018 va tenir entrada en el Servei Juridicoadministratiu l’informe tècnic de la
tècnica de la Secció Juridicotècnica amb el vistiplau del cap del Servei de Menors i Família, d'11
d'abril de 2018, en el qual s’exposa que, una vegada valorat el projecte tècnic de l’entitat
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, aquest es considera favorable i ajustat al Plec de prescripcions
tècniques que regeix el contracte.
4. L’òrgan de contractació, mitjançant resolució de 2 de maig de 2018, va requerir a la
licitadora FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS perquè, en el termini de deu dies hàbils comptadors
des de l’endemà de rebre la notificació de la resolució, presentàs el certificat d'alta censal i el
darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), o bé la declaració relativa a la no
obligació de tributar per aquest impost; i constituís i dipositàs la garantia definitiva
corresponent.
Quant a l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb l’Estat i amb la Seguretat Social, i atès que es va prestar el consentiment perquè l'IMAS
poguès consultar aquestes dades de forma telemàtica, se'n fa constar que la licitadora es
troba al corrent de les obligacions esmentades.
5. L’entitat proposada com a adjudicatària ha presentat la documentació requerida en el
termini establert i s'ha comprovat que s'adequa a la legislació vigent.
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6. La proposta de resolució d’adjudicació del contracte de referència s’ha fiscalitzat de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.3 i 4 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), l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en virtut
de l'article 7.2 lletra z) del Text consolidat dels Estatuts de l’IMAS.
Per tot això, dict la següent

Resolució
1. Adjudicar el contracte relatiu al servei d’acolliment residencial en centre específic de menors
amb problemes de conducta per a la menor S.T., en situació de desprotecció i dependent de
l'IMAS, a l’entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, amb NIF G14729248, amb estricta subjecció al
Plec de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta,
per un import total màxim 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, i amb
una durada d'un (1) any des de l'1 de juny de 2018 fins al 31 de maig de 2019, d’acord amb el
següent detall:
•
•

Any 2018 (de l'1 de juny al 31 de desembre): vint-i-nou mil cinc-cents trenta-dos euros
(29.532,00 €).
Any 2019 (de l’1 de gener al 31 de maig): vint mil vuit-cents trenta-vuit euros (20.838,00
€).

2. Disposar una despesa màxima a favor de l’entitat FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS, amb NIF
G14729248, per un import 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:
•

Any 2018 (de l'1 de juny al 31 de desembre): vint-i-nou mil cinc-cents trenta-dos euros
(29.532,00 €), amb càrrec a la partida 20.23135.22709 del vigent pressupost de
despeses (documents comptables D i A/ amb núm. de referència 22018003631).

•

Any 2019 (de l’1 de gener al 31 de maig): vint mil vuit-cents trenta-vuit euros (20.838,00
€), amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l’any 2019
(documents comptables AD i D futurs amb núm. d'apunt previ 920189000479-478
respectivament).

L’execució de la despesa corresponent a l'exercici 2019 queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l'any 2019.
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3. Requerir a l'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.
4. Designar com a responsable del contracte al cap del Servei de Menors i Família, Sr. Tòfol
Sastre Ramis.
5. 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.
6. 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.
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, 23 de maig de 2018
La presidenta

N'he pres nota.
La secretària delegada
(BOIB núm. 109 de 05-09-2017)

Margalida Puigserver Servera

Mª Àngels Vanrell Julià
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