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Resolució d'adjudicació del lot 1 del contracte del servei de 32
places d’acolliment residencial d'intervenció Terapèutica en centre
d'acció educativa especial per a menors amb problemes de
conducta de 6 a 17 anys, en situació de desprotecció dependents de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,

mitjançant procediment

negociat sense publicitat.
Antecedents
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), mitjançant resolució de 29 de
gener de 2018, va iniciar el corresponent expedient de contractació administrativa del servei
de 32 places d’acolliment residencial d'intervenció Terapèutica en centre d'acció educativa
especial per a menors amb problemes de conducta de 6 a 17 anys, en situació de
desprotecció i dependents de l'IMAS, aquest servei està distribuït en dos lots:
- LOT 1: programa d'intervenció terapèutica amb reunificació familiar o pronòstic incert
en relació a la reunificació, mixt, de 13 a 17 anys
- LOT 2: programa d'intervenció terapèutica amb reunificació familiar o pronòstic incert
en relació a la reunificació, mixt, de 6 a 12 anys
2. El 19 de febrer de 2018 la presidenta de l’IMAS va aprovar l’expedient de contractació de
referència mitjançant procediment negociat sense publicitat i va acordar convidar a les

entitats Fundación Diagrama, Intervención Psicosocial, Fundació Natzaret, Fundación Aldaba i
Associació de mares i pares de persones amb discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA).
3. Dins el termini establert les entitats Fundación Diagrama Intervención Psicosocial i AMADIBA
varen presentar proposicions per participar en aquesta licitació.
4. El 27 de març de 2018 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu informes tècnics de
valoració, emesos per la Secció Juridicotècnica del Servei de Menors i Família, dels projectes
tècnics presentats en el marc de la licitació del contracte de referència, d'acord amb els
informes tècnics els projectes s'ajusten al plec de prescripcions tècniques.
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5. En data 11 d'abril de 2018 es va procedir a puntuar l'oferta econòmica i les millores de
caràcter social i els recursos materials i equipament presentats per les entitats licitadores a
cada un dels lots, respecte al LOT 1 la puntuació obtinguda va ser la següent:
Ofertes

Nom del licitador

Oferta

Projecte

Millores Recursos mat. Puntuació final

econòmica

tècnic

socials

i equip.

1

AMADIBA

19,34

14,82

10

7

51,16 punts

2

F. DIAGRAMA

20

55

15

8

98 punts

6. El dia 13 d'abril de 2018 la presidenta de l'IMAS va resoldre :
«1. Classificar les proposicions presentades per l’ordre decreixent següent:
- LOT 1:
- 1er Fundación Diagrama, Intervención Psicosocial
- 2on Associació de mares i pares de persones amb discapacitat de les Illes
Balears (AMADIBA).»
i també requerir a l'entitat Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, en relació al lot 1
perquè, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de
rebre aquesta notificació, presentàs la documentació necessària prèvia a l'adjudicació pel cas
de no haver-ho presentat amb anterioritat .
7. L'entitat Fundación Diagrama Intervención Psicosocial va presentar la documentació
requerida en data 9 de maig de 2018 i es va comprovar que s'adequa a la legislació vigent.
8. D'acord amb l'establert a l'article 169 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 i previ a la proposta
d'adjudicació en data 16 de maig de 2018 la presidenta de l'IMAS va convidar a les dues
entitats licitadores a millorar la seva oferta i l'entitat AMADIBA dins el termini previst va
presentar millores en el projecte tècnic, noves millores socials i de recursos materials i
equipaments, i va mantenir l'oferta econòmica igual. L'entitat Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial va manifestar que es mantenia amb la seva oferta inicial.
9. Una vegada emès nou informe tècnic de valoració del nou projecte presentat per AMADIBA
per la Secció jurídicotècnica del Servei de Menors i Família en data 31 de maig de 2018 i
valorades les noves millores socials i de recursos materials i equipaments les puntuacions
finals han estat les següents:
Ofertes

Nom del

Oferta

Projecte

Millores

Recursos

licitador

econòmica

tècnic

socials

mat. i equip.

Puntuació final

1

AMADIBA

19,34

48,29

15

8

90,63 punts

2

F. DIAGRAMA

20

55

15

8

98,00 punts
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10. Que, una vegada finalitzat el procés de negociació preceptiva i d'acord amb la valoració
transcrita en el punt anterior l'oferta presentada per Fundación Diagrama Intervención
Psicosocialha resultat l'econòmicament més avantatjosa
11. D'acord amb la clàusula 18 del plec de prescripcions tècniques l'entitat licitadora que s'ha
presentat no ha de constituir la garantia definitiva.
12. 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 econòmica més avantatjosa.
2. En virtut de la clàusula 9 del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL
CONTRACTE, que estableix com a requisits del personal que ha d'executar el contracte:
«
1.

Equip educatiu: format per educadors o educadores socials i auxiliars d’acord amb l’article 9b) del
Reglament de règim jurídic dels centres d’acolliment residencial de persones menors d’edat a Mallorca.(...)

2.

Equip tècnic: format pels professionals que correspongui d’acord amb l’article 9c) del Reglament de règim
jurídic dels centres d’acolliment residencial de persones menors d’edat a Mallorca. »

3. Atès l'Article 9b) del Reglament de règim jurídic dels centres d’acolliment residencial de
persones menors d’edat a Mallorca (BOIB núm 72 de 13 de maig de 2010): « Equip educatiu: Les
persones que són membres de l'equip educatiu han de tenir una titulació universitària mínima de grau mitjà,
preferentment en educació social o en altres disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu o bé la
corresponent habilitació dels respectius col·legis professionals. S'exceptuen els membres de l'equip amb
categoria d'auxiliar educatiu, que han de tenir una titulació de formació professional de grau superior
relacionada en disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu o bé acreditar una experiència professional
mínima de dos anys en llos de feina d'anàlogues funcions.»

4. Atès l'Article 9c) del Reglament de règim jurídic dels centres d’acolliment residencial de
persones menors d’edat a Mallorca(BOIB núm 72 de 13 de maig de 2010): « Equip tècnic: Els
centres de més de dotze places o petites residències han de disposar de serveis d'un equip tècnic compost per
professionals de distintes especialitats com psicòlegs. Trebalaldors socials, pediatres, mediadors culturals o
altresm adioents en funció de les mencessitats dels menors acollits (..) »

5. Atesos els articles 169 i 178.4 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 .
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6. 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 aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016).
Per tot això,
Resolc:
1. Adjudicar el lot 1 del contracte relatiu al servei del contracte del servei de 32 places
d’acolliment residencial d'intervenció terapèutica en centre d'acció educativa especial per a
menors amb problemes de conducta de 6 a 17 anys, consistent en el servei de Residència
mixta de menors de 13 a 17 anys mitjançant programa d'intervenció terapèutica amb
reunificació familiar o amb el propòsit incert en relació a la reunificació familiar per a 16 places
en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, a l’entitat
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, amb CIF G 73038457, amb estricta subjecció al
plec de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta,
per un import totat màxim de dos milions dos-cents tres mil dos-cents trenta-set euros amb
setanta-dos cèntims (2.237.678,72 €), IVA exempt, a raó de cent noranta-un euros amb trentados cèntims per plaça i dia (191,32 € plaça/dia), IVA exempt, amb una durada de dos anys des
del dia 1 de juliol de 2018 o des de la data de formalització del contracte fins al dia 30 de juny
de 2020 o dos anys des de la formalització.
Millores sociales oferides a la seva proposta :
- Adscriure a l'execució del contracte les dues persones amb discapacitat que consten a la
seva oferta.
- Aplicació efectiva de les mesures de conciliació al personal adscrit al contracte.
- Compromís de contractació en cas de resultar adjudicatària, de les dues persones
extutelades per l'entitat competent en protecció de menors que consten a la seva oferta
- Ús de productes alimentaris locals en un 100%.
Millores en recursos materials i equipaments oferides a la seva proposta :
- Asdscripció al servei dels espais verds i del vehicle híbrid de 7 places que consten a la seva
oferta.
2. Disposar una despesa màxima a favor de l’entitat Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial, amb CIF G 73038457, per un import màxim de dos milions dos-cents tres mil doscents trenta-set euros amb setanta-dos cèntims (2.237.678,72 €), IVA exempt, a raó de cent
noranta-un euros amb trenta-dos cèntims per plaça i dia (191,32 € plaça/dia), IVA exempt,
d'acord amb la següent distribució:



Any 2018 (de l'1 de juliol al 31 de desembre): cinc-cents seixanta-tres mil doscents quatanta-sis euros vuit cèntims (563.246,08 €) amb càrrec a la partida
20.23135.22709 del vigent pressupost de despeses (D amb referència
comptable 22018003531).
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Any 2019 (de l'1 de gener al 31 de desembre): un milió cent desset mil trescents vuit euros amb vuitanta cèntims (1.117.308,80 €) amb càrrec a la
partida que correspongui del pressupost de 2019.



Any 2020 (de l’1 de gener al 30 de juny): cinc-cents cinquanta-set mil cent vinti-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (557.123,84 €) amb càrrec a la
partida que correspongui del pressupost de 2020.

L’execució de la despesa corresponent als exercicis 2019 i 2020 resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de despeses dels anys 2019 i 2020.
I en conseqüència, cancel·lar els documents comptables A provisionals que consten a
l’expedient, per la diferència.
4. Requerir a l'adjudicatari perquè abans de l'inici del contracte aporti la documentació
acreditativa dels requisits de titulació, experiència i categoria laboral necessària exigida als
plecs de prescripcions tècniques per a l'execució del contracte de cada treballador en el cas
de que no l'hagin aportat.
En el cas de la categoria d'educadors ha de constar aquesta categoria al contracte i acreditar
que tenen la titulació exigida i en el cas dels auxiliars s'ha d'acreditar una experiència mínima
de 2 anys o la titulació exigida a l'article 9b) del Reglament de règim jurídic dels centres
d’acolliment residencial de persones menors d’edat a Mallorca (BOIB núm 72 de 13 de maig de
2010).
5. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc (5)
dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment, una vegada hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils per interposar el recurs especial en matèria de
contractació contra l’adjudicació i no se n’hagi interposat cap.
6. Designar com a responsable del contracte al cap del Servei de Menors i Família.
7. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, a la resta de licitadors, 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.
8. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la als licitadors.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament
el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 40 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, davant la Presidència de l’IMAS en el termini de quinze dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà que s’hagi tramès la notificació d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit
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d’interposició del recurs s’ha de presentar en el registre de l’IMAS i s’hi ha d’adjuntar la
documentació que estableix l’article 44.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, que és la següent:
a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri unit a les
actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en què es pot
sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tengui
perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació de
l’expedient en què s’hagi dictat o del diari oficial o perfil de contractant en què s’hagi
publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.
Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que s’ha de
presentar davant la Presidència de l’IMAS en el termini previst en l’apartat anterior per
interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment que n’hagi de ser
objecte.
En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la
notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 11 de juny de 2018
La presidenta

N’he pres nota
La secretària delegada
(BOIB núm. 109 de 5-09-2017)

Margalida Puigserver Servera

Mª Àngels Vanrell Julià
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