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Resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació del servei d’acolliment
residencial  en  habitatge  supervisat  per  al  menor  A.A.C.M.  amb  grau  de
discapacitat  reconeguda,  en  situació  de  desprotecció  i  dependent  de  l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Antecedents

1. El 9 de novembre de 2017, amb registre d'entrada número 4488, va tenir entrada en
el Servei Jurídicoadministratiu l’informe de la cap del Servei de Menors i Família, emès
en  data 6 de novembre de 2017  amb el vistiplau de la directora insular de Menors i
Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), en el qual es justifica
la  necessitat  i  la  idoneïtat  de  contractar  el  servei  per  a  l’acolliment  residencial  en
habitatge supervisat per al menor A.A.C.M. amb grau de discapacitat reconeguda, en
situació de desprotecció i  dependent de l'IMAS, pel període comprés entre el 17 de
gener de 2018 i  el  9 de desembre de 2019  (el  10 de desembre de 2019 el  menor
A.A.C.M. complirà la majoria d'edat).

2.  La presidenta  de l’IMAS,  mitjançant  resolució  de 16 de novembre de 2017,  i  de
conformitat  amb  l’informe  esmentat  abans,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  de
contractació administrativa.

3. El Servei Jurídicoadministratiu, en data 17 de novembre de 2017, ha emès l’informe
jurídic corresponent sobre la tramitació d’aquest expedient.

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

5. 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.

Resolució

Per tot això, resolc:

1.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  servei per  a  l’acolliment  residencial  en
habitatge supervisat per al menor A.A.C.M. amb grau de discapacitat reconeguda, en
situació de desprotecció i  dependent de l'IMAS, pel període comprés entre el 17 de
gener de 2018 i  el  9 de desembre de 2019  (el  10 de desembre de 2019 el  menor
A.A.C.M.  complirà  la  majoria  d'edat), mitjançant  el  procediment  negociat  sense
publicitat.

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

3. El  valor  estimat  del  contracte  és  de  setanta-set  mil  cent  vint-i-tres  euros  amb
quaranta cèntims (77.123,40 €), exempts d’IVA.
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4. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació és de setanta-set mil cent
vint-i-tres euros amb quaranta cèntims (77.123,40 €), IVA exempt, a raó de cent onze
euros amb quaranta-cinc cèntims per plaça i dia (111,45 € plaça/dia), IVA exempt.

5. Autoritzar una despesa per un import total de setanta-set mil cent vint-i-tres euros
amb quaranta  cèntims  (77.123,40  €),  IVA exempt,  a  raó  de  cent  onze  euros  amb
quaranta-cinc cèntims per plaça i dia (111,45 € plaça/dia), IVA exempt, d’acord amb la
següent distribució per anualitats:

 Any 2018 (del 17 de gener al 31 de desembre): trenta-vuit mil vuit-cents noranta-
sis euros amb cinc cèntims (38.896,05 €).

 Any 2019 (de l’1 de gener al 9 de desembre): trenta-vuit mil dos-cents vint-i-set
euros amb trenta-cinc cèntims (38.227,35 € ).

6.  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 als exercicis 2018 i 2019
(document  comptable  RCFUT  amb  núm.  d’apunt  previ  920179/737),  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.

7. Obrir el procediment d’adjudicació i convidar a l’entitat AMADIBA per ser l’entitat més
adient per prestar el servei, d’acord amb els informes de la cap del Servei de Menors i
Família, emesos el 6 de novembre de 2017 amb el vistiplau de la directora insular de
Menors i Família de l'IMAS, i de l'informe tècnic del treballador amb núm. de referència
237 de data 10 d'octubre de 2017; i  atesa la justificació que s’exposa al punt 6 de les
Consideracions jurídiques generals de l'informe jurídic de 17 de novembre de 2017.

8. Ordenar que les proposicions es lliurin en el Registre general de l’IMAS (carrer del
General Riera, 67 de Palma), de 9 a 14 hores, dins del termini de CINC (5) dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà d’haver-se rebut la notificació d’aquesta resolució. Si el
darrer  dia  és dissabte  o inhàbil,  el  termini  s’entén prorrogat  fins al  primer  dia  hàbil
següent.

9. Notificar aquesta resolució a la Direcció Insular de Menors i Família, al Servei de
Gestió Econòmica 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 del Text Consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers
Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca en data 13 d'octubre de 2016 (BOIB
núm.140, de 5 de novembre de 2016) i en relació amb l'article 121 i següents de la Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques, 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.
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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 qualsevol moment
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  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 7 de desembre de 2017

N'he pres nota.
El president per substitució La secretària delegada

per absència

Javier de Juan Martín Isabel Moragues Marqués
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