Servei jurídicoadministratiu
Ref.: ASC
Document: Resolució
CGSP 02/13

Resolució d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic relatiu a
l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP,
ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de
desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb una durada des de 14 de juny de
2013 fins al 13 de juny de 2014
Antecedents
1. En data 20 de març de 2013 va tenir entrada en el Servei Juridicoadministratiu de
l’IMAS un informe proposta del cap de Servei de Menors i Família, amb el vistiplau de
la coordinadora de Menors i Família, en què sol·liciten que es tramiti la licitació de la
gestió del servei públic d’acolliment residencial, d’acció educativa especial de cinc
menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en
situació de desprotecció, dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i en el qual
es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de la contractació, juntament amb la resta de
documentació corresponent.
2. En data 30 d’abril de 2013 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de
referència mitjançant procediment negociat sense publicitat i s’aprovà el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte i s’acordà convidar a la licitació a l’entitat AMADIBA, per ser l’entitat més
adient per atendre a les necessitats d’acolliment residencial d’acció educativa especial
dels cinc menors objecte de la licitació d’acord amb l’informe obrant a l’expedient.
3. En data 13 de maig l’entitat esmentada va presentar la seva proposta, i el Servei
Jurídicoadministratiu va examinar la documentació administrativa del sobre núm. 1, i
va requerir a l’entitat perquè aportes una proposta de subscripció o pòlissa de
responsabilitat civil per una suma assegurada mínima de 6.000 € anuals per plaça i
per a tot el període de durada del contracte. L’entitat presentà la documentació
requerida en data 15 de maig i es va procedir a l’obertura del sobre 3 que conté el
projecte tècnic.
4. En data 20 de maig l’Àrea de coordinació de Menors i Família va emetre informe
d’adequació del projecte tècnic als plecs de prescripcions tècniques generals i
particulars de la licitació i de conformitat amb la proposta de l’entitat als criteris de
negociació del contracte proposant l’adjudicació del contracte l’entitat “Asociación de
madres y padres de personas con discapacidad de las Illes Baleares (AMADIBA)”,
amb CIF G07758667.
L’oferta econòmica del sobre 2 s’adapta al model contingut a l’annex I (Model d’oferta
econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en
qüestió.
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5. L’òrgan de contractació va requerir a l’entitat licitadora perquè en el termini de deu
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació, presentés diversa
documentació prèvia a l’adjudicació.
6. L’entitat licitadora ha presentat la documentació requerida en el termini establert i
s'ha comprovat que s'adequa a la legislació vigent.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.2 del 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 presidenta de l’IMAS en
virtut de l'article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.
Per tant,
Resolc:
1. Adjudicar el contracte relatiu a la gestió del servei públic, mitjançant concert, de
l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA,
EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i
dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a l’Asociación de madres y padres de
personas con discapacidad de las Illes Baleares (AMADIBA), amb CIF G07758667,
amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques i a la seva oferta, per un import total de cent noranta-cinc mil
dos-cents setanta-cinc euros (195.275,00), IVA exempta, amb una durada des de dia
14 de juny de 2013 fins 13 de juny de 2014.
2. Disposar una despesa màxima a favor de l’entitat AMADIBA, amb CIF G07758667,
per import de cent noranta-cinc mil dos-cents setanta-cinc euros (195.275,00€), IVA
exempta, distribuïts en les següents anualitats, i amb càrrec a les partides
pressupostàries que s’indiquen:

-

Exercici 2013 (14 de juny de a 31 de desembre): cent set mil cinc-cents trentacinc euros (107.535,00€) IVA exempta, amb càrrec a la partida 20.23135.22709
20.23135.22709 del pressupost vigent de despeses de l’IMAS (D amb núm. de
referència comptable 22013002805).
- Exercici 2014 (1 de gener a 13 de juny): vuitanta-set mil set-cents quaranta
euros (87.740,00 €) IVA exempta, amb càrrec a la partida que correspongui del
pressupost de l’IMAS per a l’any 2014. L’eficàcia de la despesa queda
supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
despeses de l’IMAS per a l’any 2014.
A raó de 107 € plaça/dia (IVA exempta) del 14/06/2013 al 13/06/2014
D amb ref. comptable núm. 22013002805 del pressupost de despeses de 2013.
En conseqüència, cancel·lar la diferència entre l’autorització i la disposició de la
despesa per import de euros (23.540,00 €) ref. Comptable 22013002805 A/.
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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 al cap del Servei de Menors i Família.
5. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, a la Coordinació de Menors i Família, al
cap de Servei de Menors i Família, al Servei de Gestió Econòmica, 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 27.2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats
pel Ple del Consell de Mallorca en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21 de
febrer), 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 el termini de sis
mesos, comptadors 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 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 14 de juny de 2013
La presidenta
Catalina Cirer Adrover

N’he pres nota,
La secretària delegada
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Inmaculada Borrás Salas
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