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Resolució d’adjudicació del contracte del servei d'inserció publicitària de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (Lot 2), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

1. En data 30 de maig de 2017, mitjançant resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (en endavant IMAS), es va encarregar al Consell de Mallorca la gestió de la
contractació del servei d'inserció publicitària de l'IMAS. Aquesta resolució d'encàrrec de
gestió es va publicar el 8 de juny de 2017 al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70.
Així  mateix,  l'encomana  de  gestió  es  va  formalitzar  mitjançant  la  signatura  del
corresponent conveni entre l'IMAS i el Consell de Mallorca el 26 de juliol de 2017.

2. El dia 13 de setembre de 2017 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar
l'expedient de contractació relatiu al servei de gestió i difusió dels anuncis, comunicacions i
publicitat del Consell de Mallorca, a través de la mediació amb els mitjans de comunicació
aixó com l'anàlisi i la repercussió d'aquestes campanyes sobre la població resident a l'illa
de Mallorca, d'acord amb els següents lots:

- Lot 1: Consell de Mallorca
- Lot 2: Institut Mallorquí d'Afers Socials
- Lot 3: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,

així com els Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació.

3. En data 20 de setembre de 2017 es va publicar l'anunci de licitació al Diari Oficial de la
Unió  Europea i  el  27 d'octubre  de 2017 es  va publicar  a  aquest  Diari  una informació
complementària del contracte.
El 30 de setembre de 2017 es va fer l'exposició publica del PCAP al Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) núm. 120 i el 7 de novembre de 2017 es va fer l'exposició pública de
la modificació del PCAP al BOIB núm. 136 de 7 de novembre de 2017.
El 19 d'octubre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 252 l'anunci
de licitació del contracte i el 28 de novembre es va publicar la modificació del PCAP al
BOE núm. 289 de 28 de novembre de 2017.

4. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es varen presentar els licitadors
següents:

- DI 7, SL
- Proximia Havas, SL – Havas Worldwide Spain, SA
- Zenithbrmedia, SA – Illa de Publicitat i Màrqueting, SL

5. Pel que fa al Lot 2: Institut Mallorquí d'Afers Socials, en data 20 de desembre de 2017 la
Mesa de Contractació va acordar proposar a l'òrgan de contractació adoptar la classificació
de les ofertes: l'oferta econòmicament més avantatjosa va ser la de l'empresa DI 7, SL.
D'aquesta manera,  mitjançant  resolució  del  vicepresident  segon i  conseller  executiu  de
Participació Ciutadana i Presidència de data 4 de gener de 2018 es va requerir a aquesta
empresa perquè, en el termini corresponent, presentés la documentació justificativa en els
termes que s'assenyalen en la clàusula 20 del PCAP.

6. En data 5 de febrer  de 2018 la Mesa de Contractació va examinar la documentació
presentada  i  va acordar  proposar  a  l'òrgan  de contractació  l'adjudicació  del  Lot  2  del
contracte a favor de l'empresa DI 7, SL.
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7. La proposta de resolució  d’adjudicació del  contracte de referència s’ha fiscalitzat  de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1. El Ple del Consell de Mallorca, per acord de 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,  en endavant
IMAS,  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.

2. D'acord amb la resolució de data 30 de maig de 2017, mitjançant la qual s'encarrega la
gestió del contracte al Consell de Mallorca, l'IMAS adjudicarà el contracte i el formalitzarà
d'acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.

3. D’acord amb l’article 151.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), l’òrgan
de  contractació  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  mitjançant  resolució  motivada  al
licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.

4. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en
virtut de l'article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.

Per tot això, 

RESOLC:

1. Adjudicar  el  contracte  del  servei  d'inserció  publicitària  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers
Socials (Lot 2) a l'empresa DI 7, SL, amb CIF B 07649825, amb estricta subjecció al Plec
de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, on,
a  més  de  l'oferta  econòmica,  consta  el  compromís  d'Ampliació  de  personal  adscrit  a
l'execució del contracte, per un import màxim de tres-cents seixanta mil euros (360.000,00
€), IVA inclòs, amb una durada de tres (3) anys des del 16 d'abril de 2018, i d'acord amb
els percentatges de descompte següents:

EMPRESA Premsa
diaria

TV  i
cinemes

Ràdio Altres
publicacions
periòdiques

Xarxes
socials

Adaptacions

DI 7, SL 61 % 81 % 66 % 65 % 92 % 95 %

2. Disposar una despesa màxima total, a favor de DI 7, SL, amb CIF B 07649825, per un
import màxim de tres-cents seixanta mil euros (360.000,00 €), que es corresponen a dos-
cents noranta-set mil  cinc-cents vint euros amb seixanta-sis cèntims (297.520,66 €)  de
base  imposable,  i  seixanta-dos  mil  quatre-cents  setanta-nou  euros  amb  trenta-quatre
cèntims (62.479,34 €) que es corresponen al 21 % de l'IVA, a raó dels percentatges de
descompte sobre els preus oficials de les insercions publicitàries i dels preus de referència
d'adaptacions d'anuncis, indicats al punt anterior i que consten a la seva oferta; d'acord
amb la següent distribució per anualitats:

- Anualitat 2018 (del 16 d'abril al 31 de desembre): vuitanta-cinc mil quatre-cents 
setanta-nou  euros  amb quaranta-cinc  cèntims  (85.479,45  €), amb càrrec  a  la  
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partida pressupostària 00.23100.22602 (document comptable AD i RC/ amb núm. 
de referència 22018000365).

-  Anualitat  2019:  cent  vint  mil  euros  (120.000,00  €),  amb  càrrec  a  la  partida  
pressupostària 00.23100.22602 (document comptable AD amb núm. d'apunt previ 
920189000289).

-  Anualitat  2020:   cent  vint  mil  euros  (120.000,00 €),  amb càrrec  a la  partida  
pressupostària 00.23100.22602 (document comptable AD amb núm. d'apunt previ 
920189000289 i 920189000290).

- Anualitat 2021 (de l'1 de gener al 15 d'abril):  trenta-quatre mil  cinc-cents vint  
euros  amb  cinquanta-cinc  cèntims  (34.520,55  €),  amb  càrrec  a  la  partida  
pressupostària 00.23100.22602 (document comptable AD amb núm. d'apunt previ 
920189000290).

L’eficàcia de la despesa dels anys 2019, 2020 i 2021 queda supeditada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l'IMAS d'aquests anys.

3. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc (5)
dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment, una vegada hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils per interposar el recurs especial en matèria
de contractació contra l’adjudicació i no se n’hagi interposat cap.

4. Designar  com a responsable  del  contracte  a la  tècnica  de  Premsa de l'IMAS,  Sra.
Yolanda Pericás Mas.

5. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari,  a la resta de licitadors, al responsable del
contracte,  al  Servei  de  Gestió  Econòmica,  a  la  Intervenció  Delegada  i  al  Servei  de
Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca. 

6. Publicar aquesta resolució i la formalització del contracte en el Perfil del contractant de
l’IMAS .

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot  interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 40
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, davant la Presidència de l’IMAS en el termini de quinze dies
hàbils  comptadors  a  partir  de  l’endemà  que  s’hagi  tramès  la  notificació  d’aquesta
Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar en el registre de
l’IMAS i s’hi ha d’adjuntar la documentació que estableix l’article 44.4 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, que és la següent:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri unit a
les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en què es pot
sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tengui
perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació de
l’expedient  en què s’hagi  dictat  o del  diari  oficial  o perfil  de contractant  en què
s’hagi publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que s’ha
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de presentar davant la Presidència de l’IMAS en el termini previst en l’apartat anterior per
interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment que n’hagi de ser
objecte. 

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 12 de març de 2018                   
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
(BOIB núm. 109 de 5-09-2017)

Margalida Puigserver Servera                                                  Mª Àngels Vanrell Julià
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