
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: MAVJ
Document: Resolució
GSP 01/12                     ANTICIPAT DE DESPESA

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACI Ó RELATIVA A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ACOLLIMENT RESIDEN CIAL DE MENORS 
EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ I DEPENDENTS DE L’INSTI TUT MALLORQUÍ 
D’AFERS  SOCIALS  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  I  TRAM ITACIÓ 
ORDINÀRIA.

Antecedents

1. En data 27 de setembre de 2011 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu 
de l’IMAS un informe proposta del cap del Servei de Menors i Família, amb el vistiplau 
de la coordinadora, de data 23 de setembre de 2011, en què sol·licita que es tregui a 
licitació la gestió del servei públic d’acolliment residencial de menors en situació de 
desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

2. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de data 30 de setembre de 2011, va 
iniciar el corresponent expedient per contractar servei públic d’acolliment residencial 
de  menors  en situació  de  desprotecció  i  dependents  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers 
Socials.

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'article  2.1  dels  Estatuts  disposa que l'Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  té  per 
objecte 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. Entre 
les obligacions establertes en aquesta matèria es troba la d’atendre els menors amb 
expedient  de  protecció  i  una  de  les  mesures  de  protecció  que  es  pot  aplicar  es 
l’acolliment residencial, segons article 76, 1c) de la Llei 17/2006 de les Illes Balears, de 
13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i adolescència de les 
Illes Balears, tot d’acord amb les característiques específiques dels menors. 

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.d)  dels  Estatut  pot  gestionar  els  serveis  públics 
necessaris per desenvolupar les seves competències.

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 per la LCSP 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.
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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 122.2 i 141 a 145 de la LCSP és 
adequat seguir el procediment obert. En virtut de l’article 134 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.

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 la presidenta de l’IMAS en 
virtut de l'article 7 lletra p) dels Estatuts de l’IMAS 

10. El preu d’aquesta contractació, inclosos tots els programes que constitueixen cada 
lot, i les dues anualitats inicials, exclòs l’IVA que ha de suportar l’IMAS, és de dinou 
milions quatre-cents setanta-sis mil trenta-tres euros (19.476.033,00 €).

L’import  de  l’IVA  corresponent  al  preu  del  contracte  és  de   un  milió  cinc  cents 
cinquanta-vuit  mil vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (1.558.082,64 €). 
Per tant, el preu total del contracte, IVA inclòs, és de vint-i-un milions trenta-quatre mil 
cent  quinze  euros  amb  seixanta-quatre  cèntims  (21.034.115,64  €),  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.  

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  de  servei  públic  en  la 
modalitat de concert de l’acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i 
dependents de l’Institut  Mallorquí d’Afers Socials,  mitjançant  el  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.
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Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família o 
persona que el substitueixi.
Mª  Àngeles  Fernandez  Valiente,  coordinadora  d’Adolescència  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:   

Any 2012:

Any 2012

Preu plaça /dia (sense IVA) 
107,00 €

Dies/any 366

PROGRAMA Preu sense IVA IVA 8% Preu amb IVA

1 1.683.966,00 € 134.717,28 € 1.818.683,28 €
2 1.174.860,00 € 93.988,80 € 1.268.848,80 €
3 313.296,00 € 25.063,68 € 338.359,68 €
4 783.240,00 € 62.659,20 € 845.899,20 €
5 391.620,00 € 31.329,60 € 422.949,60 €
6 939.888,00 € 75.191,04 € 1.015.079,04 €
7 313.296,00 € 25.063,68 € 338.359,68 €
8 391.620,00 € 31.329,60 € 422.949,60 €
9 391.620,00 € 31.329,60 € 422.949,60 €
10 469.944,00 € 37.595,52 € 507.539,52 €
11 234.972,00 € 18.797,76 € 253.769,76 €
12 313.296,00 € 25.063,68 € 338.359,68 €
13 313.296,00 € 25.063,68 € 338.359,68 €
14 587.430,00 € 46.994,40 € 634.424,40 €
15 469.944,00 € 37.595,52 € 507.539,52 €
16 117.486,00 € 9.398,88 € 126.884,88 €
17 548.268,00 € 43.861,44 € 592.129,44 €
18 313.296,00 € 25.063,68 € 338.359,68 €

TOTAL 9.751.338,00 € 780.107,04 € 10.531.445,04 €

Any 2013:
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Any 2013

Preu plaça /dia (sense IVA) 107,00 €

Dies/any 365

PROGRAMA Preu sense IVA IVA 8% Preu amb IVA

1 1.679.365,00 € 134.349,20 € 1.813.714,20 €
2 1.171.650,00 € 93.732,00 € 1.265.382,00 €
3 312.440,00 € 24.995,20 € 337.435,20 €
4 781.100,00 € 62.488,00 € 843.588,00 €
5 390.550,00 € 31.244,00 € 421.794,00 €
6 937.320,00 € 74.985,60 € 1.012.305,60 €
7 312.440,00 € 24.995,20 € 337.435,20 €
8 390.550,00 € 31.244,00 € 421.794,00 €
9 390.550,00 € 31.244,00 € 421.794,00 €
10 468.660,00 € 37.492,80 € 506.152,80 €
11 234.330,00 € 18.746,40 € 253.076,40 €
12 312.440,00 € 24.995,20 € 337.435,20 €
13 312.440,00 € 24.995,20 € 337.435,20 €
14 585.825,00 € 46.866,00 € 632.691,00 €
15 468.660,00 € 37.492,80 € 506.152,80 €
16 117.165,00 € 9.373,20 € 126.538,20 €
17 546.770,00 € 43.741,60 € 590.511,60 €
18 312.440,00 € 24.995,20 € 337.435,20 €

TOTAL 9.724.695,00 € 777.975,60 € 10.502.670,60 €

Quart.  Autoritzar una despesa per un import total  de VINT-I-UN MILIONS TRENTA-
QUATRE  MIL  CENT  QUINZE  EUROS  AMB  SEIXANTA-QUATRE  CÈNTIMS 
(21.034.115,64  €),  IVA inclòs,  d’acord  amb  la  següent  distribució,  i  condicionat  a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts corresponents:  
 

Any Total Aplicació pressupostària

2012
10.531.445,04

20.23339.22709  o  aplicació  que 
correspongui

2013
10.502.670,60

20.23339.22709  o  aplicació  que 
correspongui

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 143 LCSP. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent.
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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 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.  

Palma, 9 de novembre de 2011

La presidenta       La secretària delegada, per substitució 

 Catalina Cirer Adrover                                             Amparo Solanes Calatayud
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