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Resolució  de  la  presidenta  de  l’IMAS  per  la  qual  s’ adjudica  el  contracte
administratiu especial relatiu al servei de  podologia a les residències i llars de
gent  gran  dependents  de  l'IMAS ,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Antecedents 

1.  El  17  d'abril  de  2015  la  presidenta  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  d’ara
endavant  IMAS,  mitjançant  resolució,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  per
contractar el servei de podologia a les residències i llars de gent gran dependents de
l'IMAS.

2. El 29 de juny de 2015 la presidenta de l’IMAS va aprovar l’expedient de contractació
mitjançant procediment obert i s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte.

3. El 16 de juliol de 2015 es publicà l’anunci de licitació del contracte al BOIB núm. 106
i una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes es varen presentar en temps i
forma dos licitadors Embull  Servicios de Belleza y Salud,  SL i  Servei  Mallorquí de
Podologia, SL 

4.  El  6  d'agost  de  2015  la  Mesa  de  Contractació  acorda  proposar  a  l'òrgan  de
contractació l'adjudicació del contracte a l'empresa Servei Mallorquí de Podologia, SL.

5. El 10 d'agost de 2015 l’òrgan de contractació, va requerir a l’entitat perquè en el
termini de deu dies hàbils,  comptadors  des de l'endemà de rebre la notificació del
requeriment, presentàs alta i darrer rebut de l’IAE, acreditàs 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 constituís la garantia definitiva procedent.
També en el mateix termini se’l  va requerir  perquè presentàs la documentació que
acrediti  els requisits de capacitat,  representació, solvència,  classificació i  habilitació
professional en els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del plec de clàusules
administratives particulars i constituís la garantia definitiva.

6. En data 10 de setembre de 2015 l'empresa  ha presentat la documentació requerida
i ha dipositat la garantia definitiva corresponent en el termini establert. Una vegada
examinada aquesta documentació la Mesa de Contractació en data 18 de setembre,
va requerir al licitador perquè esmenàs unes deficiències. 

7.  El  21  de setembre de 2015  l’entitat  va  esmenar  les  deficiències  i  la  Mesa  de
Contractació  acordà,  en  data  23  de  setembre  de  2015,  que  el  contracte  pot  ser
adjudicat a l'empresa Servei Mallorquí de Podologia, SL.

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
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(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 presidenta 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 de febrer de
2012). 

Resolució

Per tot això, resolc:

1.  Adjudicar  el  contracte administratiu  especial  relatiu  al  servei  de podologia  a les
residències  i  llars  de  gent  gran  dependents  de  l'IMAS  a  l’empresa  SERVEI
MALLORQUÍ  DE  PODOLOGIA,  SL  amb  estricta  subjecció  als  plecs  de  clàusules
administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, amb una
durada de CINC (5) anys a contar des de la data de formalització del contracte.

2. Aprovar el preu màxim (IVA exempt) dels serveis de podologia que han d’abonar els
usuaris i  treballadors de  les residències i  llars  de gent gran dependents de l'IMAS
d’acord  amb  l’oferta  de  l’adjudicatari,  aquest  preu  és  de  deu  euros  amb noranta
cèntims per cada servei (10,90 €/servei)

3.  Aprovar  el  següent  preu de la  cessió de l’ús del  local  i  les seves instal·lacions
(cànon):

- LOT 1 residències la Bonanova, Llar d'Ancians, Felanitx i Huialfàs: quaranta-
quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims mensuals (44,85 €/mes), IVA inclòs.
- LOT 2 llars Reina Sofia, Avinguda Argentina, Felanitx i Manacor: quaranta-
quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims mensuals (44,85 €/mes), IVA inclòs.

4. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a
cinc  (5)  dies  hàbils  comptadors  des  de  l'endemà  d’haver-ne  publicat  aquesta
adjudicació en el perfil del contractant. 

5. Designar  com  a  responsable  del  contracte  als  directors  i  directores  de  les
residències  de la Bonanova, Llar dels Ancians i Felanitx i de les llars Reina Sofia,
Avinguda Argentina, llar de Manacor i de Felanitx.

6. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, a la resta de licitadors, als directors de
les  residències  i  llars  de  persones  majors,  a  la  Direccióinsular  d'Atenció  a  la
Dependència,  al  Servei  de  Gestió  Econòmica,  a  la  Intervenció  Delegada  i  a  la
Tresoreria del Consell de Mallorca.

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

Palma, 30 de setembre de 2015

N’he pres nota, 
La presidenta           La secretària delegada per suplència

Margalida Puigserver Servera Margarita Bestard Casaus
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