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Resolució d’adjudicació del contracte de les obres de reforma interior del pavelló destinat a
menjador de la Residència Llar d'Ancians, que inclou la contractació de dues (2) persones
perceptores  de  la  renda  mínima  d’inserció  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària.

Antecedents

1.  La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 11 d'abril de 2017, i de conformitat amb
l’informe de necessitat de  la directora insular d'Atenció a la Dependència i la cap de servei de
Dependència de data 23 de març de 2017, va iniciar el corresponent expedient per contractar  les
obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Llar d'Ancians, que inclou com a
condició  especial  d'execució  la  contractació  de  dues  (2)  persones  perceptores  de  la  Renda
Mínima d’Inserció durant l’execució de les obres.

2.  El  dia  10  de  maig  de  2017,  la  presidenta  de  l'IMAS va  aprovar  l’expedient  de  referència
mitjançant procediment obert i aprovà el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 

3. L’anunci de licitació es publicà al BOIB núm. 58 de 13 de maig de 2017, i  es van presentar en
temps i forma les següents empreses:

- OBRAS Y PEROMOCIONES COMAS SA
- SORT D'ENFORA, S.L
- PROYECON GALICIA SA
- COPCISA SA  Y CONSTRUCCIONES OLIVES SL (UTE)

4. La Mesa de contractació es va reunir els dies 13 de juny de 2017 per qualificar la documentació
general  presentada  pels  licitadors  al  sobre  núm.  1  i  dia  21  de  juny  de 2017  per  valorar  les
corresponents propostes tècniques i econòmiques. A la Mesa de dia 21 de juny de 2017 es va
acordar proposar a l’òrgan de contractació que requerís a SORT D'ENFORA SL, licitador amb la
major puntuació, perquè presentés la documentació d'estar al corrent amb obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, els documents per acreditar els requisits de capacitat,  representació,
classificació i habilitació professional en els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec de
clàusules administratives i la constitució de la garantia definitiva.

5.  L'empresa  SORT D'ENFORA SL va  presentar  la  documentació  requerida  i  va  dipositar  la
garantia definitiva corresponent, en el termini i forma establerts.

6.  El  dia 19 de juliol  de  2017,  la  Mesa de Contractació,  un cop examinada la documentació
presentada,  acorda per  unanimitat  que  l'empresa  SORT D'ENFORA SL, pot  ser  adjudicatària
d’aquest contracte d'obra.
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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. 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.

2. 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 relatiu a les obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de
la  Llar  d'Ancians,  que  inclou  com a  condició  especial  d'execució  la  contractació  de dues  (2)
persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció durant l’execució de les obres a l’empresa
SORT D'ENFORA SL, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al
projecte tècnic i a la seva oferta, per un import de tres-cents setanta-dos mil dos-cents trenta-set
euros  amb  quaranta  cèntims  (372.237,40  €)  de  base  imposable  i  quatre-cents  cinquanta-mil
quatre-cents set euros amb quaranta cèntims (450.407,25 €) IVA inclòs, amb un termini d’execució
de sis (6) mesos, a contar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig de les obres i
amb les millores següents:

-  L'adjudicatari contractarà a jornada completa i  durant tot el temps de la realització de
l'obra 2  persones perceptores de la renda mínima d'inserció addicionals en el  moment
d'iniciar el contracte.

2. Disposar  una  despesa  màxima  de quatre-cents  cinquanta-mil  quatre-cents  set  euros  amb
quaranta  cèntims  (450.407,25  €)  IVA inclòs,  a  favor  de  SORT D'ENFORA,  SL,  amb  CIF  B-
57275653  amb càrrec a la  partida pressupostària  10.23110.63290 (referència comptable núm.
22017006154) i cancel·lar el document comptable per la diferència.

I en conseqüència, cancel·lar el document comptable A que consta a l’expedient, per la diferència.

3. Requerir a l'adjudicatari perquè en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils comptadors des
de l'endemà de rebre la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.

4. Designar com a responsable del contracte a la Directora de la Llar d'Ancians, Antonia Jiménez
Ferrer.

5. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS.

6. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de l'IMAS i al BOIB.
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7.  Notificar  aquesta  resolució  a  l'adjudicatari,  a  la  resta  de  licitadors,  a  la  cap  de  Servei
d'Arquitectura, a la directora de la residència "Llar dels Ancians", a la Intervenció Delegada.

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'IMAS aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de
data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016),  recurs d’alçada davant
el Consell Executiu del Consell Insular 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  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 setembre de 2017

     N’he pres nota
La presidenta           La secretària delegada 

        (BOIB núm. 109 de 5-09-2017)

Margalida Puigserver Servera            M. Àngels Vanrell Julià  
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