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Ref.: CCB
Document: Resolució
GSP 01/13

Resolució de modificació de la resolució de la presidenta de l’IMAS de data 28 de
desembre de 2012 d’aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del
servei públic relatiu a la Intervenció terapèutica en acolliment residencial de 10
menors en situació de desprotecció depenents de l’IMAS, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Antecedents
1. En data 28 de desembre de 2012 la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,
en endavant IMAS, va aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic
relatiu a la Intervenció terapèutica en acolliment residencial de 10 menors en situació
de desprotecció depenents de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir aquesta contractació administrativa i el pressupost màxim de licitació
d’aquesta contractació.
2. Atès que a la resolució esmentada en el punt anterior s’ha detectat una errada en la
partida pressupostària, i que la tramitació de l’expedient està suspesa i les dates d’inici
i finalització del contracte no seran les previstes es fa necessari aprovar la seva
modificació.
3. Atès l’informe proposta de la Coordinació de Menors i Família de data 29 de gener
de 2013 proposant la modificació de la resolució de data 28 de desembre de 2012
perquè hi constin la partida pressupostària i les dates d’inici i finalització del contracte
correctes.
4. En data 4 de febrer de 2013 s’ha elaborat el corresponent informe del Servei
Jurídicoadministratiu sobre la conformitat a dret de la modificació de la resolució de
data 28 de desembre de 2012.
5. La Intervenció Delegada de l’IMAS ha emès informe favorable de fiscalització de
l’expedient.
Consideracions jurídiques
1. L’òrgan que hagi acordat una autorització d’una despesa serà el competent per
anul·lar-la o modificar-la si es produeix abans d’efectuar les operacions de tancament
del pressupost de despeses.
2. L’òrgan competent per aprovar aquesta modificació es la Presidència de l'Institut
Mallorquí d’Afers Socials, en endavant IMAS, en virtut de l'article 7.2 lletres x) i z) dels
seus Estatuts aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 9 de febrer
de 2012 (BOIB núm.28 de 21-02-2012).
Per tot això,
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RESOLC:
1. Aprovar la modificació de la resolució esmentada de data 28 de desembre de 2012
pel que fa a les dates d’inici i finalització del contracte i substituir el punt tercer i quart
de la seva part resolutiva que queden així:
“Tercer. Aprovar el pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, d’acord amb
la següent distribució:
Anualitat
1/7/2013
30/6/2014
1/7/2014
30/6/2015

Import (sense IVA)
a 430.700,00

Import amb IVA
473.770,00

Total
473.770,00

a 430.700,00

473.770,00

473.770,00

Import (sense IVA)
a 440.517,60

Import amb IVA
484.569,36

Total
484.569,36

a 439.314

483.245,40

483.245,40

Pròrroga
Anualitat
1/7/2015
30/6/2016
1/7/2016
30/6/2017

Quart. Autoritzar una despesa per un import total de nou cents quaranta-set mil cinccents quaranta euros (947.540,00 €), IVA inclòs, d’acord amb la següent distribució:
Any
1/7/2013
31/12/2013
1/01/2014
31/12/2014
1/01/2015
30/6/2015

Total
a

238.832,00

a

473.770,00

a

234.938,00

Aplicació pressupostària
20.23135.22709
20.23135.22709
correspongui
20.23135.22709
correspongui

o

aplicació

que

o

aplicació

que

L'execució de la despesa corresponent als exercicis 2014 i 2015 resta condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de despeses de l’IMAS de
2014 i 2015.
Possible pròrroga
Any
1/7/2015 a 30/6/2016
1/7/2016 a 30/6/2017

Total
484.569,36
492.910,31

Possibles modificacions (les quals s’hauran de finançar amb càrrec a les partida que
corresponguin dels exercicis futurs):
Anualitat

Total
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1/7/2013
30/6/2014
1/7/2014
30/6/2015

a 615.901,00
a 615.901,00

Pròrroga (de la modificació)
Anualitat
Total
1/7/2015
a 629.940,17
30/6/2016
1/7/2016
a 640.783,48
30/6/2017
”
2. Cancel·lar els documents comptables de l’exercici 2013 per la diferència.
3. Notificar aquesta resolució a la Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció
Delegada i a la Coordinació de Menors i Família.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar,
d'acord amb l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats
pel Ple del Consell de Mallorca en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de
21/02/2012), en relació amb l'article 14.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs d’alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, dins el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de
l’esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis
mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos
des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Palma, 8 de febrer de 2013
La presidenta

N’he pres nota,
La secretària delegada
(BOIB núm.160, de 14-11-2006)

Catalina Cirer Adrover

Inmaculada Borrás Sala

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

