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Resolució d’adjudicació del contracte relatiu al servei d’atenció integral per a
persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat
sense publicitat
Antecedents
1. En data 19 de novembre de 2012 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu
l’informe de la responsable de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals amb el vistiplau del
coordinador de l’Àrea de Persones amb Discapacitat, emès el dia 12 de novembre de
2012, en el qual es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar el servei d’atenció
integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, en endavant IMAS, juntament amb la resta de documentació corresponent.
2. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de 21 de novembre de 2012, i de
conformitat amb l’informe esmentat abans, va iniciar el corresponent expedient de
contractació administrativa.
3. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 14 de desembre de 2012, va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i va acordar
convidar a l’entitat Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva
(ASPAS), per ser l’entitat més adient per prestar el servei d’acord amb l’informe obrant a
l’expedient.
4. En data 15 de gener de 2013 ha tingut entrada en el Servei Jurídicoadministratiu
l’informe de la responsable de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals amb el vistiplau del
coordinador de l’Àrea de Persones amb Discapacitat en el qual, una vegada valorat el
projecte tècnic de l’entitat licitadora, es proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’entitat Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva (ASPAS).
5. L’òrgan de contractació, mitjançant resolució de dia 22 de gener de 2013, va requerir
al licitador Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva (ASPAS) perquè
en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la
resolució, acredités que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS, i constituís la garantia definitiva.
Les corresponents certificacions acreditatives de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social ja constaven entre la
documentació presentada al sobre núm. 1 de documentació general.
6. 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.
Respecte al mitjà per constituir la garantia definitiva, l’entitat ASPAS han sol·licitat la
retenció en el preu de les factures que es presentin al començament de l’execució del
contracte.
7. La proposta de resolució d’adjudicació del contracte de referència s’ha fiscalitzat de
conformitat per la Intervenció Delegada.
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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. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la presidenta de l’IMAS en
virtut de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del Consell
de Mallorca de data 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21 de febrer de 2012).
Per tot això,
Resolc:
1. Adjudicar el contracte relatiu al servei d’atenció integral per a persones amb
discapacitat sensorial auditiva de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a l’entitat Asociación
de padres de personas con discapacidad auditiva (ASPAS), amb CIF G 07071921, amb
estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al de prescripcions
tècniques i a la seva oferta, per un import total màxim de SIS-CENTS SEIXANTA-SET
MIL VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (667.020,24 €), exempts d’IVA, i
amb una durada d’un (1) any des del dia 1 de febrer de 2013 fins al dia 31 de gener de
2014, d’acord amb el següent detall:
-

Any 2013 (de l’1 de febrer al 31 de desembre): sis-cents onze mil quatre-cents
trenta-cinc euros amb vint-i-dos cèntims (611.435,22 €).
Any 2014 (de l’1 al 31 de gener): cinquanta-cinc mil cinc-cents vuitanta-cinc
euros amb dos cèntims (55.585,02 €).

2. Disposar una despesa màxima a favor de Asociación de padres de personas con
discapacidad auditiva (ASPAS), amb CIF G 07071921, per import de SIS-CENTS
SEIXANTA-SET MIL VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (667.020,24 €),
exempts d’IVA, d'acord amb la següent distribució:

-

-

Any 2013 (de l’1 de febrer al 31 de desembre): sis-cents onze mil quatre-cents
trenta-cinc euros amb vint-i-dos cèntims (611.435,22 €), amb càrrec a la partida
40.23328.22709 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS. Document D
amb núm. de referència comptable 22013000036.
Any 2014 (de l’1 al 31 de gener): cinquanta-cinc mil cinc-cents vuitanta-cinc
euros amb dos cèntims (55.585,02 €), amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de despeses de l’exercici 2014.

L’execució de la despesa corresponent a l’exercici 2014 resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l’any 2014.
3. Requerir a l'adjudicatari 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 a la responsable de la Secció d’Iniciatives
Sociolaborals, Sra. Mercè Garcia Roca.
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5. Retenir en el preu de les factures que presenti l’entitat Asociación de padres de
personas con discapacidad auditiva (ASPAS) l’import corresponent a l’establert com a
garantia definitiva, és a dir, trenta-tres mil tres-cents cinquanta-un euros amb un cèntim
(33.351,01 €)
6. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, al responsable del contracte, a la
Coordinació de l’Àrea de Persones amb Discapacitat, al Servei de Gestió Econòmica, a
la Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell
de Mallorca.
7. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’IMAS.
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 el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals 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 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, 30 de gener de 2013
La presidenta
Catalina Cirer Adrover

N’he pres nota,
La secretària delegada
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