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SER 10/14        
 
Resolució d'aprovació de l’expedient de contractaci ó de 13 places del servei 
d’acolliment residencial en centre d’acció educativ a especial mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària 
 
Antecedents 
 
1. El 8 de juliol de 2014 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe 
proposta de la directora de les Llars del Menor amb el vistiplau de la coordinadora de 
l’Àrea de Menors i Família de l’IMAS, emès el dia 4 de juliol de 2014, en el qual es 
justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar el servei d’acolliment residencial en 
centre d’acció educativa especial de tretze (13) places per a menors de 7 a 17 anys en 
situació de desprotecció dependents de l’IMAS. 
 
2. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució d’11 de juliol de 2014, i de conformitat 
amb l’informe esmentat abans, va iniciar el corresponent expedient de contractació 
administrativa. 
 
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.  El Ple del Consell de Mallorca, per acord de 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'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, menors i igualtat. 
 
2. 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.   
 
3. 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. 
 
4. El preu d’aquesta contractació, exclòs l’IVA que ha de suportar l’IMAS, és d’un milió 
cent trenta-dos mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(1.132.582,88 €). 
 
L’import de l’IVA corresponent al preu del contracte és de cent tretze mil dos-cents 
cinquanta-vuit mil euros amb vint-i-nou cèntims (113.258,29 €). Per tant, el preu total 
del contracte, IVA inclòs, és d’un milió dos-cents quaranta-cinc mil vuit-cents quaranta-
un euros amb desset cèntims (1.245.841,17 €). 
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L’execució de la despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2015 i 2016.   
 
El valor estimat del contracte (incloses les eventuals pròrrogues i modificacions) és de 
dos milions cinc-cents un mil tres-cents quinze euros amb vuitanta-sis cèntims 
(2.501.315,86 €). 
 
5. 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 13 places de servei d’acolliment  en 
d’acolliment residencial en centre d’acció educativa especial dependents de l’IMAS, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb assistència de Mesa de 
Contractació integrada per les persones següents: 
 

President: El director gerent de l’IMAS, Alvaro Celdrán Rasines , o persona que 
la substitueixi. 

 
Vocals: 

- La interventora delegada de l’IMAS, Francisca Martorell Pujadas o persona que 
la substitueixi. 

- La secretària delegada de l’IMAS, Inmaculada Borrás Salas, o persona que la 
substitueixi. 

- La cap de secció d’Ingressos, Francesca Ramis Ferriol, o persona que la 
substitueixi. 

- La cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família, Joana Roca 
Coll, o persona que el substitueixi. 

- La directora de les Llars del Menor, Maria Luisa Martí Llorca, o persona que la 
substitueixi. 

 
Secretari: Un dels tècnics d’Administració general del Servei 

Jurídicoadministratiu de l’IMAS. 
 
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:    
 
Anualitat Import (sense IVA) Import amb IVA Total 
1/10/2014 a 
31/12/2014 

141.128,00 € 155.240,80 € 155.240,80 € 

1/01/2015 a 
31/12/2015 

562.732,56 € 619.005,82 € 619.005,82 € 
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1/01/2016 a 
30/09/2016 

428.722,32 € 471.594,55 € 471.594,55 € 

 
Quart.  Autoritzar una despesa per un import total d’un milió dos-cents quaranta-cinc 
mil vuit-cents quaranta-un euros amb desset (1.245.841,17 €), 10 % IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 20.2135.22709 del vigent pressupost de despeses (A provisional 
amb referència comptable 22014009336) i a les que correspongui dels exercicis futurs, 
d’acord amb la següent distribució, i condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressuposts corresponents:   
 
Anualitat Import (sense IVA) Import amb IVA Total 
1/10/2014 a 
31/12/2014 

141.128,00 € 155.240,80 € 155.240,80 € 

1/01/2015 a 
31/12/2015 

562.732,56 € 619.005,82 € 619.005,82 € 

1/01/2016 a 
30/09/2016 

428.722,32 € 471.594,55 € 471.594,55 € 

 
Possible pròrroga 
 
Anualitat Import (sense IVA) Import amb IVA Total 
1/10/2016 a 
31/12/2016 

143.950,56 € 158.345,62 € 158.345,62 € 

1/01/2017 a 
31/12/2017 

571.108,20 € 628.219,02 € 628.219,02 € 

1/01/2018 a 
30/09/2018 

427.157,64 € 469.873,40 € 469.873,40 € 

 
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 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, 31 de juliol de 2014 
         
La presidenta       La secretària delegada 

 (BOIB núm.160, de 14-11-2006) 

 

Catalina Cirer Adrover                                             Inmaculada Borrás Salas     


