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Resolució relativa al requeriment de documentació prèvia en relació a
l’adjudicació de la contractació dels programes B-1, B-2, B-3, B-4, B-6 i B-7 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. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant
resolució de data 19 d’octubre de 2011, va iniciar el corresponent expedient per
contractar el servei d’acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i
dependents de l’IMAS.
2. En data 2 de desembre de 2011 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.
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 183, de 6 de desembre
de 2011 i es varen presentar les següents empreses:
-

XIAIF: Programa B-3
INTRESS:Programa B-1 i B-7.
GREC: Programa B-2.
FUNDACIÓN ALDABA.:Programa B-4.
FUNDACIÓ NATZARET: Programa B-1 i B-7.
FUNDACIÓN DIAGRAMA: Programa B-6

4. En data 20 de febrer de 2012, la Mesa de Contractació va acordar l’adjudicació del
contracte de referència a les següents entitats:
-

INTRESS: Programa B-1 i B-7
GREC: Programa B-2.
XIAIF: Programa B-3
FUNDACIÓN ALDABA.:Programa B-4
FUNDACIÓN DIAGRAMA: Programa B-6

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (LCSP), l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de
l’endemà d’haver-se notificat aquest requeriment, acrediti que es troba al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb
l'IMAS, i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva que sigui
procedent.
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2. 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.
Per tot això,
Resolc:
1. Requerir a les entitats: XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
FAMÍLIES (XIAIF), amb CIF G-57127904, INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I
DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS) amb CIF G08973224, GRUPO DE
EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES DE PALMA (GREC)
amb CIF G07267628, FUNDACIÓ ALDABA amb CIF
G82453606,
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, amb CIF
G73038457, d’acord amb l’article 135.2 de la LCSP i de la clàusula 7 b) del
Plec de prescripcions tècniques generals, per a què, en un termini no superior
als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta
notificació, presentin, en el cas de no haver-los presentat amb anterioritat, els
documents següents (original o còpia autèntica o acarada):
a) Darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d'alta
d'aquest impost, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació del
pagament.
b) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
c) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte
de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
d) Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
e) Relació de professionals amb els quals realitzarà el programa; declaració
responsable de no tenir antecedents penals ni de conducta que els impedeixin
treballar amb menors, i títols acadèmics, si escau.
f) Títol acadèmic i currículum bàsic del director del servei i declaració
personalitzada de no tenir antecedents penals.
g) Tipus de relació de serveis o contractual amb el personal esmentat.
h) Assegurança de riscos professionals i de responsabilitat civil especifica.
i) Han de presentar plànol de la seu u oficina de l’entitat i, si escau, del local on
es durà a terme l’activitat segons la naturalesa del programa adjudicat.
2. Requerir també als licitadors esmentats per a què constitueixin, en el mateix termini,
la garantia definitiva, corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, davant
la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma), pels següents
imports:
- INTRESS:
- Programa B-1 “Suport per a menors amb mesura d’acolliment familiar
permanent en família extensa dependents del Consell de Mallorca”: divuit
mil nou-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims (18.942,88 €)
- Programa B-7 “Suport per a menors amb mesura d’acolliment amb
família externa (finalitat permanent i preadoptiu) dependents del Consell de
Mallorca, i menors amb adopció”: onze mil cinc-cents setze euros amb
denou cèntims (11.516,19 €).
- GREC: Programa B-2 “Preparació, suport i seguiment de l’emancipació de
joves en situació de desprotecció, guarda o tutela, dependents del Consell
de Mallorca”: cinc mil quatre-cents noranta-un euros amb seixanta cèntims
(5.491,60 €)
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-

XIAIF: Programa B-3 “Treball del vincle parental per a famílies i menors
amb mesura de protecció dependents del Consell de Mallorca”: quatre mil
dos-cents trenta euros amb quaranta-un cèntims (4.230,41 €)
FUNDACIÓN ALDABA.:Programa B-4 “Supervisió de visites familiars per a
menors en situació de desprotecció dependents del Consell de Mallorca”;
set mil sis-cents quaranta-un euros amb trenta-un cèntims (7.641,31 €)
FUNDACIÓN DIAGRAMA: Programa B-6 “Orientació i inserció laboral per a
joves a partir de 16 anys i d’intervenció educativa per a joves entre 14 i 17
en situació de desprotecció dependents de l’IMAS”: dos mil set-cents
trenta-tres euros amb trenta-quatre cèntims (2.733’34 €)

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la als licitadors i a la
Tresoreria del Consell de Mallorca.
Palma, 21 de febrer de 2012
La presidenta

La secretària delegada
(BOIB núm.160 de 14-11-2006)

Catalina Cirer Adrover

Inmaculada Borrás Salas
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