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CESP 01/15 

Resolució  relativa  al  requeriment  de  documentació  p rèvia  a  l’adjudicació  del
contracte  administratiu  especial  per  desenvolupar  q uatre  (4)  programes
formatius,  d’inserció  social  i  laboral  per  donar  un a  atenció  prioritària  a  les
necessitats  d’inserció  de  les  persones  destinatàrie s  de  la  renda  mínima
d’inserció  per  a  l’any  2015  i  2016,  mitjançant  proc ediment  obert  i  tramitació
ordinària.

Antecedents

1.  La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant resolució de 10 de
setembre de 2014, va ordenar l’inici  de l’expedient  de contractació corresponent al
contracte esmentat, l’elaboració del plec de prescripcions tècniques i el de clàusules
administratives particulars i la corresponent fiscalització prèvia de l'expedient.

2. El dia 11 de novembre de 2014, la Presidència de l’IMAS,  va aprovar l’expedient de
referència  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària  i  aprovà  el  plec  de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen
el contracte. 

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 157, de 15 de desembre
de 2014 i  es varen presentar els següents licitadors: 

1. ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL
2. FUNDACIÓ IRES 
3. FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L.
4. ASSOCIACIÓ PA I MEL
5. PROBENS, Promoció i Benestar Social

4.  Celebrades  les  Meses  de  contractació,  de  les  quals  s’han  aixecat  les  actes
corresponents, i emès per l’equip tècnic de l’Àrea d’Inclusió Social l’informe tècnic de
valoració de les ofertes presentades i admeses a la licitació, la Mesa de contractació
ha proposat l’adjudicació del contracte de referència a les següents entitats:

Lot 1, Programa formatiu Palma 1: Fundació per a la Formació i la Recerca, SL

Lot 2, Programa formatiu Palma 2:  Associació Aula Cultural

Lot 3, Programa formatiu 3 (Inca):  Associació Pa i Mel

Lot 4, Programa formatiu 4 (Manacor): Fundació IRES

Fonaments de dret

1. En l’article  151 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,  s’estableix  que
correspon a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord
amb els criteris dels plecs.

2. D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de
deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat aquest requeriment,
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acrediti que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb l'IMAS, i amb la Seguretat Social, i constitueixi
la garantia definitiva que sigui procedent.

3. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del
Consell de Mallorca de data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm.28, de 21-02-2012).

Resolució

Per tot això, resolc:

1.Requerir a les entitats: FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA SL, amb
CIF G57433922 , ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL, amb CIF G07444086,
ASSOCIACIÓ PÀ I  MEL ,  amb CIF G-077694433 i  FUNDACIÓ IRES,  amb CIF G-
64147184,  d’acord  amb  l’article  151.2  del  TRLCSP,  per  a  què,  en  un  termini  no
superior  als  deu  (10)  dies  hàbils,  comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  aquesta
notificació, presenti els documents següents (original o còpia autèntica o acarada) pel
cas de no haver-ho presentat amb anterioritat: 

a) Alta  i  darrer  rebut  de  l'impost  sobre  activitats  econòmiques  (IAE)  o
declaració relativa a la no obligació de tributar per aquest impost.

b) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social
respecte de les obligacions amb aquesta Administració.

c) Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan competent  de l'Administració  de
l'Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració

d) Certificat  administratiu  expedit  per  la  Tresoreria  del  Consell  de Mallorca
respecte de les obligacions tributàries amb el Consell  de Mallorca i amb
l’IMAS.

2. Requerir a les entitats:  FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA SL,
amb CIF G57433922 , ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL, amb CIF G07444086,
ASSOCIACIÓ PÀ I  MEL ,  amb CIF G-077694433 i  FUNDACIÓ IRES,  amb CIF G-
64147184 perquè presentin,  en el  mateix  termini,  la  documentació que acrediti  els
requisits de capacitat, representació, solvència, classificació i habilitació professional
en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20.2. del Plec de clàusules administratives
particulars pel cas no haver-ho presentat amb anterioritat, així com els annexes 7 i 8
relatius al consentiment per al tractaments de dades de caràcter personal que s'adjunten
a la present resolució.  

3.  Requerir  a les  entitats  per  a  què constitueixin,  en el  mateix termini   la  garantia  definitiva, davant  la
Tresoreria  del  Consell  de  Mallorca  (C/  del  Palau  Reial,  1,  de  Palma)  corresponent  al  5%  del  import
d'adjudicació, més les beques, segons els imports que es detallen a continuació:

LOT CIF ENTITAT Import  d’adjudicació
+ beques (IVA exclòs
11 mesos

Import garantia definitiva

1 G57433922 FUNDACIÓ PER
A LA FORMACIÓ I

LA RECERCA 

157.960,00 €
(98.560,00

+59.400,00)

7.898,00 €

2 G07444086 ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL

181.368,00 €
(121.968,00+59.400,

00)

9.068,40 €
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3 G077694433 ASSOCIACIÓ PÀ I
MEL 

175.799,36€
(116.399,36+59.400,

00)

8.789,96 €

4 G64147184 FUNDACIÓ IRES 178.288,00
(118.888,00+54.400)

8.914,40 €

Aquesta  garantia  definitiva  es  podrà  dipositar  mitjançant  efectiu  (transferència
bancària),  aval  bancari  o assegurança de caució,  tal com disposa l’article  96.1 del
TRLCSP o bé mitjançant retenció del preu, tal com permet l’article 96.2 del TRLCSP.

-  LOT 1 (Palma 1) :  Programa Formatiu  d’inserció  (social  i  laboral)   i  de millora de la
qualificació  professional  d’una  o  vàries  famílies  professionals  per  a  perceptors  o
beneficiaris de la RMI, per a usuaris en situació de vulnerabilitat sociolaboral
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA SL: set mil  vuit-cents noranta-
vuit euros (7.898,00 €). 

-  LOT 2  (Palma 2):  Programa  Formatiu  d’inserció  (social  i  laboral)   i  de  millora  de  la
qualificació  professional  d’una  o  vàries  famílies  professionals  per  a  perceptors  o
beneficiaris de la RMI,per a usuaris d'alt risc d'exclusió social.ció

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: (nou mil  seixanta-vuit  euros  amb quaranta  cèntims
(9.068,40 €). 

- LOT 3 (ÀREA COMARCAL D'INCA) Programa Formatiu d’inserció (social i laboral)  i de millora
de la qualificació professional d’una o vàries famílies professionals per a perceptors o
beneficiaris de la RMI.
ASSOCIACIÓ PÀ I MEL:  vuit mil set-cents vuitanta-nou euros amb noranta-sis cèntims
(8.789,96 €). LO
T 
- LOT 4 (ÀREA COMARCAL DE MANACOR) Programa Formatiu d’inserció (social i laboral)  i de
millora  de  la  qualificació  professional  d’una  o  vàries  famílies  professionals  per  a
perceptors o beneficiaris de la RMI.beneficiaris de la RMI.

FUNDACIÓ IRES:  vuit  mil  nou-cents  catorze  euros,  amb  quaranta  cènt ims
(8.914,40€)

7. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la a l’adjudicatari i a
la Tresoreria del Consell de Mallorca.

Palma, 15 de desembre de 2014
N’he pres nota

La presidenta  La secretària delegada per substitució

Catalina Cirer Adrover Amparo Solanes Calatayud
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