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Resolució relativa al requeriment de documentació p rèvia en relació a 
l’adjudicació de la contractació del programa B-5 “ Intervenció socioeducativa a 
domicili  amb educadors familiars” del  servei d’inte rmediació familiar durant el 
període 2012, 2013 i 2014, amb entitats col·laborad ores en guarda de menors i 
integració familiar, que inclou la condició especia l d’execució consistent en que 
el 75% del personal que executarà el contracte ha d e disposar de contracte en 
vigor de durada igual o superior a 2 anys, mitjança nt procediment obert i 
tramitació ordinària  

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant 
resolució de data 14 de febrer de 2012, va iniciar el corresponent expedient per 
contractar el programa B-5 “Intervenció  socioeducativa  a  domicili  amb  educadors 
familiars” del servei d’intermediació familiar durant el període 2012, 2013 i 2014.

2. En data 13 d’abril de 2012 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de 
referència mitjançant procediment obert i s’aprovà el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 55, de 19 d’abril de 2012, 
i es va presentar únicament l’entitat GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y 
TRABAJO CON MENORES DE PALMA (GREC).

4. En data 14 de maig 2012, la Mesa de Contractació va acordar l’adjudicació del 
contracte de referència a l’entitat GREC.    

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (LCSP), l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l’oferta més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat aquest requeriment, 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. Aquesta documentació, 
amb excepció de la garantia definitiva, ja es troba a disposició d’aquesta 
Administració per haver-la presentada amb anterioritat per l’adjudicació dels 
programes A-7 i B-2. 

2. La clàusula 7 b) del Plec de prescripcions tècniques generals exigeix la 
presentació de diversa documentació abans de la signatura del contracte.

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.

Per tot això,
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1. Requerir a l’entitat GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON 
MENORES DE PALMA (GREC) amb CIF G07267628, d’acord amb la clàusula 
7 b) del Plec de prescripcions tècniques generals, per a què, en un termini no 
superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta 
notificació, presentin, en     el     cas     de     no     haver-los     presentat     amb     anterioritat  , els 
documents següents (original o còpia autèntica o acarada): 

a) Relació de professionals amb els quals realitzarà el programa; declaració 
responsable de no tenir antecedents penals ni de conducta que els 
impedeixin treballar amb menors, i títols acadèmics, si escau.

b) Títol acadèmic i currículum bàsic del director del servei i declaració 
personalitzada de no tenir antecedents penals.

c) Tipus de relació de serveis o contractual amb el personal esmentat.
d) Assegurança de riscos professionals i de responsabilitat civil especifica. 
e) Han de presentar plànol de la seu u oficina de l’entitat  i, si es cau, del local 

on es durà a terme l’activitat segons la naturalesa del programa adjudicat.

2. Requerir també al licitador esmentat per a què constitueixi, en el mateix termini, la 
garantia definitiva, corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, davant la 
Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma), per import de 
trenta-nou mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (39.175,28 €), la qual 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 i ha previst l’apartat H.2 del plec de clàusules 
administratives que regeixen la licitació

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la als licitadors i a la 
Tresoreria del Consell de Mallorca.

Palma, 15 de maig de 2012

La presidenta

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

Immaculada Borrás Salas
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