
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.:MAVJ
Document: resolució
CSER 01/12       

Adjudicació del contracte relatiu 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 i 2014 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 proposà a l’òrgan de 
contractació 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

5. En data 21 de febrer de 2012 la presidenta de l’IMAS va dictar resolució de 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació. Totes les entitats han presentat la 
documentació requerida. 

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 135. 3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (LCSP), l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte 
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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 p) dels Estatuts de l’IMAS.

Per tot això,

Resolc:

1. Adjudicar la contractació 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 a les següents entitats col·laboradores en 
integració familiar conforme al Decret  Govern Balear 46/1997, de 21 de març,  amb 
estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions 
tècniques i a la seva oferta, a favor de les entitats adjudicatàries que més abaix  es 
relacionen, amb una duració des de dia 1 de març de 2012 fins a dia 28 de febrer de 
2014,  per un import total de 2.022.229,17 € (IVA exempt) amb la següent distribució:

LOT PROGRAMA Nº 
casos 

estimat

ENTITAT
Any 2012 Any 2013 Any 2014

Lot 1 Suport per a menors amb 
mesura d’acolliment familiar 
permanent en família extensa 366

INSTITUT DE TREBALL 
SOCIAL I DE SERVEIS 
SOCIALS (INTRESS), 
CIF G08973224

315.714,60 € 378.857,58 € 63.142,92 €

Lot 2 Preparació, suport i seguiment 
de l’emancipació 

52

GRUPO DE 
EDUCADORES DE 
CALLE Y TRABAJO CON 
MENORES DE PALMA 
(GREC), CIF G07267628

91.526,60 € 109.831,94 € 18.305,32 €

Lot 3 Treball del vincle parental per 
a famílies i menors amb 
mesura de protecció 90

XAXARXA D’INICIATIVES 
D’ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA I FAMÍLIES 
(XIAIF), CIF G-57127904

70.506,80 € 84.608,18 € 14.101,36 €

Lot 4 Supervisió de visites familiars 
per a menors en situació de 
desprotecció 

270 FUNDACIÓN ALDABA
CIF  G82453606 127.355,20 € 152.826,29 € 25.471,04 €

Lot 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 

80

FUNDACIÓN DIAGRAMA
CIF G73038457

45.555,70 € 54.666,86 € 9.111,14 €

Lot 7 Suport per a menors amb 
mesura d’acolliment amb 
família externa (finalitat 
permanent i preadoptiu)

35

INSTITUT DE TREBALL 
SOCIAL I DE SERVEIS 
SOCIALS (INTRESS), CIF 
G08973224

191.936,50 € 230.323,84 € 38.387,30 €

TOTAL 842.595,40 € 1.011.114,69 € 168.519,08 €

3. Disposar una despesa màxima a favor de les referides entitats adjudicatàries, per 
import de dos milions vint-i-dos mil dos-cents vint-i-dos mil dos-cents vint-i-nou euros 
amb disset cèntims (2.022.229,17 €) IVA exempt, d’acord amb la distribució següent:
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- Any 2012: (del dia 1 de març fins al 31 de desembre): vuit-cents quaranta-dos 
mil cinc-cents noranta-cinc euros amb quaranta cèntims (842.595,40 €) IVA 
exempt, que es finançaran amb càrrec a la partida 20.2313522709 (D amb ref. 
comptable núm. 22012000069) del pressupost de despeses de 2012. 
-Any 2013: (de dia de l’1 de gener de fins al 31 de desembre):  un milió onze 
mil cent catorze mil euros amb seixanta-nou cèntims (1.011.114,69 €) IVA 
exempt, que es finançaran amb càrrec a la partida que correspongui dels 
pressuposts de l’IMAS per a l’any 2013.
La despesa corresponent a l’any 2013 queda supeditada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.
-Any 2014 (del dia 1 de gener fins al 28 de febrer): cent seixanta-vuit mil cinc-
cents dinou mil euros amb vuit cèntims  (168.519,08 € €) IVA exempt.
La despesa corresponent a l’any 2014 queda supeditada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

I consegüentment cancel·lar el document comptable A amb núm. de referència 
comptable 22012000069 per la diferència (A/ amb núm. de referència comptable 
22012000069)

4. Requerir als adjudicataris perquè formalitzin 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 la Coordinació de 
menors i família.

6. Notificar aquesta resolució als adjudicataris, 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.

7. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’IMAS i al BOIB

Palma, 29 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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