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Resolució  de  l'encàrrec  de  gestió  de  l’expedient  de  contractació  del  servei
d'inserció  publicitària  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials al  Consell  de
Mallorca

Antecedents

Atès que al Consell de Mallorca s'està tramitant l'expedient de contractació del servei
relatiu a la inserció publicitària als mitjans de comunicació pel Consell de Mallorca i
que consisteix en la gestió d’anuncis publicitaris en qualsevol suport o format: premsa i
altres  publicacions,  falques  de  ràdio,  espots  de  televisió  i  cinema,  mitjans  de
comunicació digitals i xarxes socials.

Atès que des de la Gerència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS,
es manifesta que és més beneficiós i eficient per a ambdues institucions contractar el
servei de manera conjunta i, per tant, es considera aconsellable adherir-se al contracte
tramitat pel Consell  de Mallorca;  mitjançant  informe proposta del director gerent de
data 17 de maig de 2017, amb Registre d'entrada al Servei Jurídicoadministratiu de 18
de maig de 2017, es proposa la tramitació del corresponent expedient per encarregar
la gestió de la contractació del servei d'inserció publicitària de l'IMAS al Consell  de
Mallorca.

Consideracions jurídiques

L'IMAS és un organisme autònom, creat i dependent del Consell de Mallorca.

El Ple del Consell de Mallorca, per acord de data 13 d'octubre de 2016, va aprovar el
Text Consolidat dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB núm. 140 de
5 de novembre de 2016). 

L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l'Institut Mallorquí d’Afers Socials té per objecte
fonamental  l'exercici,  en  forma  directa  i  descentralitzada,  de  les  competències
atribuïdes per qualsevol  títol  al  Consell  de Mallorca en matèria de serveis socials i
menors.

L'article 11 (Encomanes de gestió) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, preveu que es pot  encarregar la  realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret
públic a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent,
per raons d’eficàcia. 

El paràgraf 3 de l'article 11 esmentat disposa que l’encàrrec de gestió entre òrgans
administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa administració s’ha
de formalitzar en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, si no n’hi ha, per
acord exprés dels òrgans o les entitats que hi intervenen. En tot cas, l’instrument de
formalització de l’encàrrec de gestió i de la resolució s’han de publicar, perquè tinguin
eficàcia, en el diari oficial corresponent.
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Resolució

Per tot això, resolc:

1. Encarregar la gestió de la contractació del  servei d'inserció publicitària de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials al Consell de Mallorca.

De  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Mesa  de  Contractació  de  l’expedient  de
referència  del  Consell  de  Mallorca,  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  adjudicarà  el
contracte i el formalitzarà.

2. Notificar aquesta resolució al Departament de Participació Ciutadana i Presidència i
a la Intervenció General del Consell de Mallorca.

3.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l'efecte de
l'article 11.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Palma, 30 de maig de 2017
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Margalida Puigserver Servera                                              Inmaculada Borrás Salas
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