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Resolució  per  la  qual  s’aprova  l’expedient  de  contractació  del  servei  per  al
desenvolupament dels programes de formació per a la inserció social i laboral
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones
usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) de l'IMAS, per a
l'any 2017 i 2018, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. La presidenta  de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, mitjançant
resolució  de  19  de  gener  de  2017,  i  de  conformitat  amb  l’informe emès  el  10  de
novembre de 2016 pel  cap de la  Secció  de Prestacions,  va  iniciar  el  corresponent
expedient per contractar el servei consistent en el desenvolupament dels programes de
formació  per  a  la  inserció  social  i  laboral  amb la  finalitat  de  donar  resposta  a  les
necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció
social i laboral (SEISL) de l'IMAS,  per a l'any 2017 (de l'1 d'abril al 31 de desembre),
que es divideix en els lots/cursos següents:

DENOMINACIÓ NOMBRE DE CURSOS/
LOTS

ZONES (amb els municipis)

MODA
LITAT

A

CURSOS D'OCUPACIONS 
DE TASQUES AUXILIARS.

Domini de tècniques 
molt concretes i 
repetitives. Activitats de 
treball relativament 
simples corresponents a 
processos normalitzats.

200 hores lectives i 80 de
pràctiques.

LOT  1:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA A: Palma, Calvià i 
Andratx.

LOT  2:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT  3:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT  4:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT  5:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

LOT  6:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
tecnològiques  bàsiques  (ús  d'eines
informàtiques, etc.)

LOT  7:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
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amb  un  mòdul  de  competències  laborals
empresarials  i  per  al    emprenedoria      bàsiques
(identificació d'oportunitats per crear empreses,
etc.)

LOT  8:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA B: Àrea tramuntana 
(Banyalbufar, Esporles, 
Estellencs, Puigpunyent, 
Bunyola, Valldemossa, 
Sóller, Fornalutx, Deià, 
Escorca); Àrea Raiguer 
(Alaró, Binissalem, Búger, 
Campanet,Consell, Inca, 
Lloseta, Marratxí, Mancor 
del Vall, Santa Maria, Selva);
Àrea Nord (Alcúdia, Muro, 
Pollença, Sa Pobla, 
S.Margalida).

LOT  9:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT 10:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT 11:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT 12:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

LOT 13:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA C: Àrea Llevant 
(Capdepera, Artà, Sant 
Llorenç, Porreres, Manacor, 
Son Servera. Felanitx);   
Mancomunitat. des Pla 
(Algaida, Ariany, Costitx, 
Lloret, Llubí, Maria de la 
Salut, Montuïri, Petra, Sant 
Joan, Sta. Eugènia, 
Sencelles, Sineu, 
Villafranca.); Àrea Migjorn 
(Campos, Ses Salines, 
Santanyí, Llucmajor).

LOT 14:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT 15:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT 16:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT 17:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

CURSOS D'OCUPACIONS 
DE TASQUES 
TÈCNIQUES.
Domini de tècniques 
pròpies en activitats 

LOT 18: 1 curs d'ocupació amb tasques  tècniques
amb  un  mòdul  de  competències  socials
avançades   .

Qualsevol zona.

LOT 19: 1 curs d'ocupació amb tasques  tècniques
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
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professionals ben 
determinades.

300 hores lectives i 80 de
pràctiques.

avançades   .
M

O
DA

LI
TA

T 
B TALLERS FORMATIUS 

d'inserció social i laboral 
estructurats en sessions 
temàtiques.

40 HORES MENSUALS 
CADA TALLER

LOT 20: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
per  a  usuaris  en  situació  de vulnerabilitat  a  la
zona A
LOT 21: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
per a usuaris d'alt risc d'exclusió socialt a la zona
A
LOT 22: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
a la zona B
LOT 23: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
a la zona C

ZONA A. 2 Tallers (*): 
1 per a usuaris en situació 
de vulnerabilitat.
1 per a usuaris d’alt risc 
d’exclusió social
ZONA B. 1 Taller.
ZONA C. 1 Taller.

(*) El fet diferencial és que els usuaris d’alt risc d’exclusió  presenten altres problemàtiques greus que els
impedirien la seva incorporació sociolaboral a curt i mig termini per factors associats com canvis recents
en  la  situació  sociofamiliar,  sobrecàrregues  d’obligacions,  molt  baixa  qualificació  formativa,  i  una
mancança  d’habilitats  socials  greu  a  la  vegada  que  es  pot  donar  inestabilitat  emocional,  dificultats
culturals i manca d’habilitats laborals.

2. El 14 de febrer de 2017 es va formular la sol·licitud d’informe de fiscalització de
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

3. El 20 de març de 2017 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe del
cap en funcions de la Secció de Prestacions de l'IMAS, emès el dia 15 de març de 2017
amb el  vistiplau de la  directora insular  d'Inclusió Social,  en el  qual  es justifiquen la
necessitat i la idoneïtat de contractar el servei esmentat, amb una nova proposta de
calendari: de l'1 de setembre de 2017 al 31 de maig de 2018. 

S'adjunten uns nous Plec de prescripcions tècniques i informe de justificació dels criteris
d'adjudicació de 15 de març de 2017, i els documents comptables corresponents.

4. El Servei Jurídicoadministratiu, el 21 de març de 2017, va emetre 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. 

Resolució

Per tot això, resolc:

1.  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  servei per  al  desenvolupament  dels
programes  de  formació  per  a  la  inserció  social  i  laboral  amb  la  finalitat  de  donar
resposta  a  les  necessitats  de  reinserció  de  les  persones  usuàries  del  Servei
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especialitzat  d'inserció  social  i  laboral  (SEISL)  de  l'IMAS,  per  a  l'any  2017  i  2018,
mitjançant  procediment obert  i  tramitació ordinària,  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.  Jaume Català Sansó,  o persona que el
substitueixi

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

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

persona que la substitueixi
- La cap del Servei de Gestió Econòmica, Sra. Francesca Ramis Ferriol, o

persona que la substitueixi
- El cap de la Secció de Prestacions de l'IMAS, Sr. Tòfol Sastre Ramis, o

persona que el 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
servei 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.

2. El valor estimat del contracte, incloses les beques, és de set-cents trenta-set mil tres-
cents noranta-quatre euros amb noranta cèntims (737.394,90 €), IVA exclòs.

3. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, exclòs l’IVA, és de  set-
cents trenta-set mil tres-cents noranta-quatre  euros amb noranta cèntims (737.394,90
€). L’import corresponent a l’IVA (21 %) és de cent onze mil cinc euros amb deu cèntims
(111.005,10  €),  així  doncs,  l’import  total  del  contracte,  IVA inclòs,  és  de  vuit-cents
quaranta-vuit  mil  quatre-cents  quaranta  euros   (848.400,00  €).  Les  beques  estan
exemptes d'IVA.

4. Autoritzar una despesa per un import total de  vuit-cents quaranta-vuit mil quatre-
cents quaranta euros  (848.400,00 €), IVA inclòs.  Respecte al finançament, hi ha crèdit
adequat i  suficient per fer front a les despeses derivades d’aquest contracte d’acord
amb la següent distribució per anualitats:

 Any 2017 (de l’1 de setembre al 31 de desembre): tres-cents diset mil quatre-
cents euros (317.400,00 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 30.24100.22711
del  vigent  pressupost  de  despeses  (document  RC provisional  amb núm.  de
referència comptable 22017006110).
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 Any  2018  (de  l’1  de  gener  al  31  de  maig):  cinc-cents  trenta-un  mil  euros
(531.000,00  €),  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  la  partida  30.24100.22711  del
pressupost de despeses de l’any 2018. L’eficàcia d’aquesta despesa quedarà
supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l’any
2018.

5. 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).

6. 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.

7. Notificar aquesta resolució al cap de la Secció de Prestacions de la Direcció Insular
d'Inclusió Social, 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'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, 11 d'abril de 2017
N’he pres nota.

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

Margalida Puigserver Servera Immaculada Borrás Salas
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