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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE RELATIU A LA
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER L’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I ATENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA DE MENORS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ I DEPENDENTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ
D’AFERS SOCIALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT.
Antecedents
1. Vist l’informe emès per la Directora de les Llars del Menor amb el vistiplau del
director executiu de Protecció al Menor i Atenció a la Família, de data 19 de febrer de
2010, en el qual es justifica la necessitat i idoneïtat de contractar el servei d’acolliment
residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials
en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb l’
Asociación de Linares Von Schmiterlöw.
2. Vista la resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant
IMAS, de data 26 de febrer de 2010 per la qual s’inicià l’expedient de contractació
abans esmentat.
3. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, el
president de l’IMAS, mitjançant resolució de data 23 de març de 2010, va aprovar
l’expedient de contractació de referència, pel procediment negociat sense publicitat
prèvia.
4. En data de 24 de març de 2010 es va convidar l’Asociación de Linares Von
Schmiterlöw, per ser l’entitat més adient per prestar el servei, d’acord amb l’informe
emès per la Directora de les Llars del Menor amb el vistiplau del director executiu de
Protecció al Menor i Atenció a la Família, de data 19 de febrer de 2010 i atesa la
justificació que s’exposa al punt 7 de l’informe jurídic de data 5 de març de 2010.
5. En data 29 de març de 2010 l’Asociación de Linares Von Schmiterlöw va presentar
la seva proposta. El Servei Jurídicoadministratiu va examinar la documentació
continguda en el sobre núm. 1, la va considerar complerta, d’acord amb el que
estableixen els PCAP i l’oferta econòmica la qual no supera el tipus de licitació
establert als plecs i s’ajusta al model de l’annex 1 del PCAP. Per la seva banda, la
coordinadora de centres residencials de menors en data 30 de març de 2010, va
emetre el corresponent informe tècnic sobre la valoració del projecte tècnic presentat
pel licitador.
6. En data 12 d’abril de 2010 s’adjudicà provisionalment el contracte de referència a l’
Asociación de Linares Von Schmiterlöw, d’acord amb l’informe tècnic de data 30 de
març emès per la coordinadora de centres residencials de menors.
7. L'adjudicatari provisional ha presentat la documentació requerida en el termini
establert i ha dipositat la fiança definitiva davant la Tresoreria del Consell de Mallorca.
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D’acord amb l'article 7 lletra p) dels Estatuts de l’IMAS, la competència per contractar
correspon al president.
Per tot això,
Resolc:
1. Adjudicar definitivament el contracte del servei relatiu a la gestió del servei públic
d’acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats
educatives especials en situació de desprotecció i dependents l’IMAS a l’Associación
de Linares Von Schmiterlöw, amb CIF V-92928902, amb estricta subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta,
per un import total de cinc-cents setze mil vuit-cents quaranta euros (516.840,00 €),
IVA exempt.
2. Disposar una despesa màxima de cinc-cents setze mil vuit-cents quaranta euros
(516.840,00 €), IVA exempt, d’acord amb la següent distribució:
- Exercici 2010 (1 de maig a 31 de desembre): tres-cents quaranta-sis mil noucents vint euros (346.920,00 €) amb càrrec a la partida 20 23339 22709
referència comptable 22010001874 del vigent pressupost de despeses de
l’IMAS.
- Exercici 2011 (1 de gener a 30 d’abril): cent seixanta-nou mil nou-cents vint
euros (169.920,00 €) amb càrrec a la partida que correspongui del pressupost
de despeses de l’IMAS per a l’any 2011.
3. Requerir a l'adjudicatari perquè en un termini no superior a deu (10) dies hàbils
comptadors des de l'endemà al de la notificació de l’adjudicació definitiva, formalitzi el
contracte.
4. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Lluïsa Santiago Rodríguez
coordinadora de centres residencials de menors
5. Notificar aquesta resolució al licitador, a la Direcció Executiva de Protecció al Menor
i Atenció a la Família, a la coordinadora centres residencials de menors, al Servei de
Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS i a la Direcció Insular
d’Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca.
6. Publicar aquesta resolució al BOIB i al perfil del contractant de l’IMAS.
Palma, 30 d’abril de 2010
El president

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

Jaime Garau Salas
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