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Resolució de les impugnacions presentades contra la licitació de la contractació 
del servei d’intermediació familiar durant el període 2012-2013 amb entitats 
col·laboradores en guarda de menors i integració familiar, mitjançant 
procediment obert.

Antecedents

1. Al BOIB núm. 183, de 6 de desembre de 2011, es publicà l’anunci de licitació per a 
la contractació de la gestió dels programes de mediació i integració familiar de menors 
durant el període 2012-2013 amb entitats col·laboradores en guarda de menors i 
integració familiar, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. El termini de 
presentació de les ofertes finalitzava en data 21 de desembre de 2011.

2. 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) els plecs de clàusules administratives particulars 
s’han exposat al públic per un termini de deu (10) dies naturals perquè es poguessin 
presentar reclamacions les quals han de ser resoltes pel mateix òrgan.

3. Dins aquest termini, en data 15 de desembre de 2011, el Sr. Sebastián Gibert 
Martorell, en representació de la entitat, Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb 
Menors (GREC), amb CIF G-07267628, ha presentat escrit de reclamacions al 
Registre General de l’IMAS, amb núm. de registre d’entrada 32885, per la qual cosa 
s’ha de suspendre el termini per la presentació de proposicions.

4. A la vista d’aquest escrit d’al·legacions, mitjançant resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 19 de desembre de 2011, es va suspendre la licitació i també el termini 
per presentar proposicions, i es va concedir un termini de 3 dies a tots els interessats 
per realitzar manifestacions.

5. En data 22 de desembre de 2011, l’entitat NATZARET ha presentat un escrit en el 
qual realitza al·legacions en relació a la titulació dels educadors socials.

6. El cap del Servei de Menors i Família, en data 29 de desembre de 2011, ha 
presentat un informe resposta a les al·legacions formulades.

7. El Servei Juridicoadministratiu ha emès l’informe jurídic corresponent. 

Consideracions jurídiques

1. L’article 188.3 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears estableix que 
els plecs de clàusules administratives particulars, després de ser aprovats per l’òrgan 
competent, s’han d’exposar al públic durant el termini de deu dies naturals i s’han 
d’anunciar així en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin presentar-s’hi 
reclamacions, les quals han de ser resoltes pel mateix òrgan. Si dins el termini 
esmentat es produeixen reclamacions contra el plec, s’ha de suspendre la licitació i 
també el termini per a la presentació de proposicions, en els casos en què sigui 
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necessari per resoldre la qüestió plantejada, i s’ha de reprendre el que resti d’aquest 
termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

2. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions és la Presidència de l’IMAS, d’acord 
amb l’article 7.2 p) dels Estatuts de l’IMAS. 

Per tot això,

Resolc:

Primer. Desestimar íntegrament l’al·legació presentada per l’entitat GREC contra els 
requeriments tècnics del programa B-2 i, consegüentment, confirmar el contingut dels 
plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives d’aquest programa. 

Segon. Desestimar íntegrament l’al·legació presentada per l’entitat GREC per la qual 
demanava la flexibilització del nombre de casos a atendre i, consegüentment, 
confirmar el contingut dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives de tots els programes en aquest punt. 

Tercer. Confirmar que la interpretació correcta de la figura d’educador és la recollida 
en l’article 9 b) del Reglament de centres d’acolliment residencial de menors a 
Mallorca, que assimila la diplomatura en Educació Social a altres titulacions de grau 
mitjà en disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu, o bé la corresponent 
habilitació dels respectius col·legis professionals. 

Quart. Estimar l’al·legació presentada per l’entitat GREC respecte del pressupost base 
de licitació del programa B-5 i instar al Servei de Menors i Famíla perquè revisi els 
plecs de prescripcions tècniques i els informes econòmics d’aquest programa, es 
modifiqui el plec de clàusules administratives i es fiscalitzi novament l’expedient.  

Cinquè. Reprendre el que resti del termini per presentar proposicions a la licitació dels 
programes B-1, B-2, B-3, B-4, B-6 i B-7 a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució en el Perfil del contractant i consegüentment reobrir el termini per presentar 
ofertes, de manera que, des del moment en què es comuniqui la resolució a través del 
perfil del contractant, quedaran tres dies per presentar ofertes per als programes B-1, 
B-2, B-3, B-4, B-6 i B-7.

Sisè. Notificar aquesta resolució a les entitats GREC i Fundació Natzaret, a la 
coordinadora de Menors i Família i a la Intervenció Delegada. 

Palma, 9 de gener de 2012

La presidenta La secretària delegada
(BOIB núm.160, de 14-11-2006)

Catalina Cirer Adrover                                                          Inmaculada Borrás Salas
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