
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CCB
Document: Resolució
SUB 04/15

Resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació  subjecte a la Disposició
Addicional Cinquena 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  (contractes
reservats),  del  subministrament  d'aigua  envasada  per  al  personal  de  la  seu  de
l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. En  data  31  de  març  de  2015  va  tenir  entrada  en  el  Servei  Jurídicoadministratiu
l’informe del cap de Negociat de Serveis Generals amb el vistiplau del gerent, emès el dia
30 de març de 2015, en el qual es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar el
subministrament  d'aigua envasada per al personal de la seu de l'IMAS, reservant aquesta
contractació a centres especials d'ocupació.

2. Igualment  s’adjunta un informe d'adequació del preu proposat de la contractació als
preus de mercat  de data  20 de març de 2015,  el  plec  de prescripcions  tècniques i  el
document comptable corresponent. 

3. El director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant IMAS), mitjançant
resolució de data 9 d’abril de 2015, i de conformitat amb l’informe del cap de Negociat de
Serveis Generals amb el vistiplau del gerent, emès el dia 30 de març de 2015, va iniciar el
corresponent  expedient  per  contractar  el  subministrament   d'aigua  envasada  per  al
personal de la seu de l'IMAS esmentat.

4. El Servei Jurídicoadministratiu, en data 29 d'abril  de 2015, ha emès l’informe jurídic
corresponent sobre la tramitació d’aquest expedient.

5. La Intervenció Delegada de l’IMAS n’ha dictat l’informe favorable de fiscalització.

6. L’òrgan competent  per aprovar la present  contractació es la Presidència de l’IMAS,
d’acord amb l’article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS. 

Per tot això,

Resolc:

1. Aprovar l’expedient de contractació del subminsitrament, d’acord amb el que disposen
els articles 138.2 i 157 a 161 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);  amb
assistència de mesa de contractació, la qual estarà integrada pels següents membres:

President:  El  director  gerent  de  l’IMAS,  Sr.  Álvaro Celdrán Rasines,  o  persona que el
substitueixi

Vocals:
- La interventora delegada de l’IMAS,  Sra.  Francisca Martorell  Pujadas,  o

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

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

- El  cap  de  Negociat  de  Serveis  Generals,  Sr.  Guiem  Ripoll  Buades,  o
persona que la substitueixi.

Secretari:  Un  dels  tècnics  d’Administració  general  del  Servei  Jurídicoadministratiu  de
l’IMAS.

2. Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de
subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el
Llibre III del TRLCSP.

3. Aprovar  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  de  Prescripcions
Tècniques que han de regir aquesta contractació administrativa.

4. Es tracta d’un contracte reservat, i en aplicació de la Disposició Addicional Cinquena
del TRLCSP, únicament podran concórrer els Centres especials d’ocupació qualificats o
inscrits com a tals d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració  social  de  minusvàlids,  per  tant,  quan  almenys  el  70  %  dels  treballadors
afectats siguin persones amb discapacitat que, degut a l’índole o a la gravetat de les seves
deficiències, no puguin exercir una activitat professional en condicions normals.

5. El  valor  estimat  del  contracte,  tenint  en  compte  les  eventuals  pròrrogues,  és  de
quaranta-vuit mil vuit-cents setze mil euros (44.748,00 €), IVA exclòs.

6. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació,  exclòs l’IVA, és de vint mil
tres-cents quaranta euros (20.340,00 €). L’import corresponent a l’IVA és de dos mil cent
cinquanta-nou  euros  amb  quaranta  cèntims  (2.159,40  €),  així  doncs,  l’import  total  del
contracte, IVA inclòs, és de vint-i-dos mil quatre-cents noranta-nou seixanta-dos mil quatre-
cents vint-i-tres euros amb trenta-set cèntims (22.499,40 €).

7. Autoritzar una despesa per un import total de  vint-i-dos mil quatre-cents noranta-nou
euros  amb  quaranta  cèntims  (22.499,40  €),  IVA  inclòs,  distribuïts  en  les  següents
anualitats, i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen:

- Any 2015 (de l’1 de juliol al 31 de desembre): set mil quatre-cents noranta-nou euros amb
vuitanta  cèntims (7.499,80 €),  IVA inclòs,  amb càrrec  a la  partida  00.23100.22105 del
vigent  pressupost  de  despeses  (A  provisional  amb  núm.  de  referència  comptable
22015008927).
- Any 2016 (de l’1 de gener al 31 de desembre):  catorze mil nou-cents noranta-nou euros
amb  seixanta cèntims (14.999,60 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de despeses de l’any 2016.

- Possibles pròrrogues :

- Any  2017  (de  l’1  de  gener  al  31  de  desembre):  catorze  mil  nou-cents
noranta-nou euros amb seixanta cèntims (14.499,60 €),  IVA inclòs,  amb
càrrec a la partida que correspongui dels exercicis futurs. 
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- Any 2018 (de l’1 de gener al 30 de juny): set mil quatre-cents noranta-nou
euros amb vuitanta cèntims (7.499,80 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida
que correspongui dels exercicis futurs.

8. 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 (BOIB núm. 186 EXT. de 27-12-06).

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

10. Notificar aquesta resolució al Cap de Negociat de Serveis General i a la Intervenció
Delegada de l’IMAS. 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord
amb l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats pel Ple del
Consell de Mallorca en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21/02/2012), en relació
amb  l'article  14.4  de  la  Llei  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú, recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell de
Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de
la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat
recurs.

Contra  la  desestimació  per  silenci  del  recurs  d’alçada  podrà  interposar-se  recurs
contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu,  en el  termini  de  sis
mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des
de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Palma, 12 de maig de 2015

El gerent

Alvaro Celdrán Rasines N’he pres nota, 
La secretària delegada 
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Immaculada Borrás Salas
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