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ANTICIPAT DE DESPESA

Resolució d'aprovació de l’expedient 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 11 de setembre de 2012 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe
del cap del Servei de Menors i Família, amb el vistiplau de la coordinadora de Menors i Família,
en el qual es justifica la necessitat de tramitar un contracte de gestió de servei públic per a la
concertació de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial, per a menors amb
necessitats educatives especials en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials.
2. En data 17 d’octubre de 2012, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució d’inici de
l’expedient.
3. El Servei Jurídicadministratiu i la Intervenció delegada de l’IMAS han emès els informes
favorables corresponents sobre la tramitació d’aquest expedient.
Consideracions jurídiques
1. L’IMAS, exerceix les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i
adopció, d’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears així com la llei
17/2006, de 13 de novembre, integral de la atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de
les Illes Balears (BOIB núm. 163 de 18/11/06) i resta de normativa complementaria.
2. D’acord amb l’article 8 i 19.1. a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, d’ara endavant LCSP, es tracta d’un contracte de gestió de servei públic i de caràcter
administratiu.
3. L’IMAS, d’acord amb l’article 3.c) dels Estatut pot gestionar els serveis públics necessaris per
desenvolupar les seves competències. El règim jurídic aplicable als contractes administratius
de gestió de serveis públics està constituït, en primer lloc i amb caràcter preferent, per les
normes pròpies del contracte i pel TRLCSP i les seves disposicions de desplegament;
supletòriament, la resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret
privat.
4. El règim jurídic aplicable als contractes administratius de gestió de serveis públics està
constituït, en primer lloc i amb caràcter preferent, per les normes pròpies del contracte i pel
TRLCSP i les seves disposicions de desplegament; supletòriament, la resta de normes de dret
administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat.
5. Com a contracte de gestió de serveis públics no està subjecte a regulació harmonitzada ni
necessita classificació.
6. De conformitat amb l’establert amb els articles 138 i 157 a 161 del TR LCSP és adequat
seguir el procediment obert. En virtut de l’article 150 per la valoració de les proposicions I la
determinació de l’oferta més avantatjosa es tindran en compte els criteris fitxats als plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques.
7. La tramitació d’aquest expedient de contractació és ordinària.
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8. En el plec de clàusules administratives particulars hi consten els punts a què fa referència
l'article 67 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
9. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és el president de l’IMAS en virtut de
l'article 7 lletra c) dels Estatuts de l’IMAS
10. El preu d’aquesta contractació, exclòs l’IVA que ha de suportar l’IMAS, és de vuit-cents
seixanta-un quatre-cents euros (861.400,00 €).
L’import de l’IVA corresponent al preu del contracte és de vuitanta-sis mil cent quaranta euros
(86.140,00 €). Per tant, el preu total del contracte, IVA inclòs, és de nou cents quaranta-set mil
cinc-cents quaranta euros (947.540,00 €), en el qual s'inclouen totes les despeses que s'hagin
de realitzar perquè l’adjudicatari compleixi les obligacions assumides amb el contracte.
L’execució de la despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de 2012 i 2013.
El valor estimat del contracte (incloses les eventuals pròrrogues i modificacions) és de dos
milions dos-cents setanta-cinc mil cinquanta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims
(2.275.054,53 €).
11. La Intervenció Delegada i el Servei Juridicoadministratiu han informat favorablement sobre
la tramitació d’aquest expedient.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. 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, amb assistència de Mesa de
Contractació integrada per les persones següents:
President: Álvaro Celdrán Rasines, director gerent, o persona que el substitueixi.
Vocals:
Ana Bonet Vidal, interventora delegada, o persona que la substitueixi.
Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada, o persona que la substitueixi.
Francesca Ramis Ferriol, cap de secció del Servei de Gestió Econòmica, o persona que la
substitueixi.
Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família o persona
que el substitueixi.
Serafin Carballo García, cap de Secció d’Infància i Família o persona que la substitueixi.
Maria Vicens Mayol, coordinadora d’Infància o persona que la substitueixi.
Secretària: M. Àngels Vanrell Julià, TAG del Servei Juridicoadministratiu o persona que la
substitueixi.
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir aquesta contractació administrativa.
Tercer. Aprovar el pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, d’acord amb la
següent distribució:
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Anualitat
1/2/2013 a 31/1/2014
1/2/2014 a 31/1/2015

Import (sense IVA)
430.700,00
430.700,00

Import amb IVA
473.770,00
473.770,00

Total
473.770,00
473.770,00

Import (sense IVA)
439.314,00
449.327,95

Import amb IVA
483.245,40
494.260,74

Total
483.245,40
494.260,74

Pròrroga
Anualitat
1/2/2015 a 31/1/2016
1/2/2016 a 31/1/2017

Quart. Autoritzar una despesa per un import total de nou cents quaranta-set mil cinc-cents
quaranta euros (947.540,00 €), IVA inclòs, d’acord amb la següent distribució, i condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts corresponents:
Any
1/2/2013
31/1/2014
1/2/2014
31/1/2015

Total
a

473.770,00

a

473.770,00

Aplicació pressupostària
20.23339.22709
correspongui
20.23339.22709
correspongui

o

aplicació

que

o

aplicació

que

Possible pròrroga
Any
1/2/2015
31/1/2016
1/2/2016
31/1/2017

Total
a

483.245,40

a

494.260,74

Possibles modificacions ( les quals s’hauran de finançar amb càrrec a les partida que corresponguin dels exercicis futurs):
Anualitat
1/2/2013 a 31/1/2014
1/2/2014 a 31/1/2015

Total
615.901,00
615.901,00

Pròrroga (de la modificació)
Anualitat
1/2/2015 a 31/1/2016
1/2/2016 a 31/1/2017

Total
628.219,02
642.538,96

Cinquè. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, amb un termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals comptats a partir
del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, d’acord amb l’article 159 TRLLCSP. Si el
darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
Sisè. Exposar al públic els plecs de clàusules administratives particulars per un termini de deu
(10) dies naturals en aplicació de l’article 188.3 de la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears. Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se
suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions, en els casos que sigui
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necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir
de l’endemà de la resolució de les reclamacions.
Setè. Notificar aquesta Resolució al 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, 28 de desembre de 2012

La presidenta

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

Catalina Cirer Adrover

Inmaculada Borrás Salas
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