
Servei jurídicoadministratiu
Ref.: ASC
Document: resolució                                     DESPESA ANTICIPADA
CESP 01/15 

Resolució relativa a l’aprovació de l’expedient rel atiu al contracte administratiu especial
per desenvolupar quatre (4) programes formatius, d’ inserció social  i laboral per donar
una atenció prioritària a les necessitats d’inserci ó de les persones destinatàries de la
renda mínima d’inserció per a l’any 2015 i 2016, mi tjançant procediment obert i tramitació
ordinària.

Antecedents:

1. En data 29 d’agost de 2014 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu un escrit  del
coordinador  de l’Àrea d’Inclusió Social,  adjuntant  informe proposta del  cap de la  secció  de
Prestacions, i documentació complementària en la qual es justifica la necessitat i la idoneïtat de
contractar quatre programes formatius, d’inserció social i laboral per donar resposta prioritària a
les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per a
l’any 2015 i  2016,  atès  que aquest  organisme no disposa dels  mitjans humans, materials  i
tècnics per assegurar la prestació d’aquest servei.  

2. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant resolució de 10 de setembre
de 2014, ha ordenat l’inici de l’expedient de contractació corresponent, l’elaboració del plec de
prescripcions tècniques i el de clàusules administratives particulars i que es fiscalitzi prèviament
l'expedient.

Fonaments de dret:

1. L’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears determina que són competències
pròpies  dels  Consells  insulars les funcions d’assistència social  així  com els  serveis  socials,
l’atenció a persones dependents i les polítiques d’atenció a les persones i col·lectius en situació
de pobresa o necessitat social entre d’altres. 

2.  En  aquest   marc  competencial,  el  Consell  Insular  assumeix  les  funcions  compreses  en
l’article 37 de la Llei 4/2009 d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears entre les que hi
figuren entre d’altres l’assistència tècnica i assessorament als ajuntaments i mancomunitats de
municipis, donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i concedir, gestionar
i  tramitar  les  prestacions  econòmiques  incloses  en  les  competències  de  serveis  socials,  i
d’aquelles que se’ls encomanin dins el marc de la planificació general del Govern de les Illes
Balears, així com concedir ajuts institucionals per al manteniment i la funcionalitat operativa de
centres per a la prestació de serveis directes i l’atorgament d’ajuts públics destinats a executar
determinats projectes. 

3. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat pel Consell Insular
de Mallorca (BOIB núm. 156 de 18 d’octubre de 2007), amb personalitat jurídica pròpia. El Ple
del Consell de Mallorca, per acord de data 9 de febrer de 2012, va aprovar la modificació dels
Estatuts  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  (BOIB  núm.  28  de  21  de  febrer  de  2012).
L’objecte  del  qual  segons  l’article  2.1  dels  seus  Estatuts  és  l’exercici  en  forma  directa  i
descentralitzada  de  les  competències  atribuïdes  per  qualsevol  títol  al  Consell  Insular  de
Mallorca  en  matèria  de  serveis  socials,  menors  i  igualtat,  i  en  particular,  ha  d’oferir  els
programes i/o recursos necessaris per tal de cobrir les necessitats socials.

Així  doncs, de les  consideracions anteriors  es desprèn que el servei  que es pretén prestar
mitjançant  aquest  contracte  s’emmarca dins  les  competències  de  l’IMAS  i  és  adequat  per
exercir-les. 

4. Consta a l’expedient el preceptiu informe jurídic sobre la tramitació de l’expedient i l’informe
de fiscalització prèvia de la Intervenció delegada de l’IMAS.
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5. Respecte al  finançament del  contracte,  cal  indicar que el present expedient  es tramitarà
mitjançant expedient anticipat de despesa, ja que es finançarà amb càrrec al crèdit existent en
el pressupost de despeses de l’IMAS per a l’exercici 2015 i 2016, d'acord amb l'article 110 del
TRLCSP,  i  en  conseqüència,  l’IMAS autoritza  una despesa sense perjudici  del  que preveu
l'article 110.2 relatiu a l'obligació, pel cas que el contracte es formalitzi a l'exercici anterior al de
la iniciació de l'execució,  de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència  de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte, la qual cosa es
notificarà oportunament a l'adjudicatari.

6.  D’acord  amb l'article  7  lletra  z)  dels  Estatuts  de  l’IMAS,  la  competència  per  contractar
correspon a la presidència. 

Per tot això,

Resolc:

1.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  administrativa  especial  per  desenvolupar  quatre  (4)
programes  formatius,  d’inserció  social  i  laboral  per  donar  una  atenció  prioritària  a  les
necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per a l’any
2015 i 2016, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d’acord amb el que disposen
els articles 19.1 b), 138.2 i 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
de contractes del sector públic (TRLCSP). 

Aquest  contracte té caràcter  administratiu  amb la  qualificació  jurídica de contracte  especial
d’acord amb l’article 19.1 b) del TRLCSP, i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el
que es disposa en el Llibre III de l TRLCSP.

2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que regeixen aquesta contractació. La Mesa de Contractació es trobarà integrada
pels següents membres:

President: El director gerent de l’IMAS, Sr. Álvaro Celdran Rasines, o persona que la
substitueixi.
Vocals:

- La secretària delegada de l’IMAS, Sra. Inmaculada Borrás Salas, o persona
que la substitueixi. 
-  La  interventora  delegada  de  l’IMAS,  Sra.  Francisca  Martorell  Pujadas,  o
persona que la substitueixi.
- La cap de la Secció del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, Sra. Francisca
Ramis Ferriol o persona que la substitueixi.
-  El  cap de la  Secció  de  Prestacions,  el  Sr.  Sebastià  Cerdà  Campomar,  o
persona que el substitueixi.

Secretària: Un dels tècnics d’administració general del Servei Jurídic Administratiu de
l’IMAS. 

3.  El valor estimat del contracte, inclòs una eventual pròrroga,  exclòs l’IVA, és  de set-cents
trenta mil dos-cents seixanta-u euros amb cinquanta-dos cèntims (1.460.800,00 €).

4. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, inclosos tots els programes i  les
beques que s’han d’abonar als alumnes, i exclòs l’IVA, és de set-cents trenta mil quatre-cents
euros (730.400,00 €), dels quals quatre-cents noranta-dos mil euros (492.000€) corresponen al
costs dels programes (IVA exclòs) i dos-cents trenta-set mil sis-cents euros (237.600,00€) a
l’import de les beques d’assistència.

L’import de l’IVA corresponent al preu del contracte és de cent tres mil quatre-cents vuitanta-
vuit  euros (103.488,00 €).  Per  tant,  el  preu total  del  contracte,  IVA inclòs,  és de vuit-cents
trenta-tres mil quatre-cents vuitanta-vuit euros (833.888,00 €), que corresponen als costs dels
programes amb IVA inclòs, més el preu de les beques d’assistència, en el qual s'inclouen totes
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les despeses que s'hagin de realitzar perquè l’adjudicatari compleixi les obligacions assumides
amb el contracte, que es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària 30.24100.22711,
del pressupost de despeses de l’exercici 2015 i 2016.  

5. Autoritzar una despesa per un import total de vuit-cents trenta-tres mil quatre-cents vuitanta-
vuit  euros (833.888,00 €) IVA inclòs, despesa que s’ha de finançar amb càrrec a la partida
pressupostària  30.24100.22711 del pressupost de despeses de l’IMAS per a l’exercici 2015 i
2016. L’execució de la despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
per finançar les obligacions derivades del contracte en el pressupost d’aquest exercici, d’acord
amb l’article 110.2 del TRLCSP.  

6.Obrir el procediment d'adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al perfil del contractant, 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. Les proposicions s’han
de lliurar en el Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67 de Palma), de 9 a 14
hores. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia
hàbil següent.

7. Notificar aquesta resolució a la Coordinació de l’Àrea d’Inclusió Social, al Servei de Gestió
Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS. 

Palma, 11 de novembre de 2014

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

Catalina Cirer Adrover        Immaculada Borrás Salas
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