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Resolució relativa al arxiu de l’expedient relatiu al contracte de gestió de servei 
públic d’acolliment residencial dels tres menors J.A. G.P., A.C.A. i A.M.P. amb 
necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb l’entitat AMADIBA, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant 
resolució de data 22 de juny de 2012, va iniciar el corresponent expedient per 
contractar la gestió del servei públic d’acolliment residencial dels tres menors J.A. 
G.P., A.C.A. i A.M.P. amb necessitats educatives especials i en situació de 
desprotecció i dependents de l’IMAS.

2. En data 2 de juliol de 2012 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 que regeix el contracte i s’acordà convidar a la 
licitació a l’entitat AMADIBA.

3. En data 18 de març de  2013 ha tingut entrada al Servei Juridicoadministratiu un 
informe proposta del Cap de Servei de Menors i Família amb el vistiplau de la 
coordinadora de Menors i Família sol·licitant l’anul·lació de l’expedient per dificultats 
tècniques i administratives en la tramitació i també la cancel·lació dels documents 
comptables emesos per aquesta despesa.

Fonaments de dret

1. La disposició d’una despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda, després del 
compliment dels tràmits legals establerts, la realització de despeses prèviament 
autoritzades, per un import exactament determinat. La realització d’aquest acte té 
rellevància jurídica enfront de tercers i vincula l’Administració a la realització d’una 
despesa concreta, determinant tant pel que fa a la quantia com a les condicions 
d’execució. Perquè es pugui anul·lar aquest acte ha de quedar acreditat que aquestes 
condicions d’execució no es podran complir. 

2. L’òrgan que hagi acordat una disposició o compromís de la despesa serà el 
competent per anul·lar-la si es produeix abans d’efectuar les operacions de tancament 
del pressupost de despeses. 

3. L’òrgan competent per aprovar aquest arxiu i cancel·lació de la despesa es la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant IMAS, en virtut de 
l'article 7.2 lletra z) i x) dels seus Estatuts aprovats per acord del Ple del Consell de 
Mallorca de data 1 d’octubre de 2007 (BOIB núm.111 de 18-10-2007).

Per tot això,

Resolc:
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1. Arxivar l’expedient de contractació relatiu a la gestió del servei públic 
d’acolliment residencial dels tres menors J.A. G.P., A.C.A. i A.M.P. amb 
necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de 
l’IMAS previst per al període comprès entre el dia 1 d’agost de  2012 i 31 de 
juliol de 2014.

2. Cancel·lar els documents comptables A corresponents, pels imports següents: 
cent disset mil cent seixanta-cinc euros (117.165 €) (A/ amb núm de referència 
comptable 22013001832) corresponents a l’any 2013 i seixanta-nou mil dos-
cents catorze euros amb dos cèntims (69.214,02 €) (A/ núm apunt previ 
920139000029) corresponents a l’anualitat de 2014, de la partida 
pressupostària 20.23135.22709.

3. Notificar aquesta resolució a la Coordinació de l’Àrea de Menors i Família, al 
Servei de Gestió Econòmica , a la Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei 
de Pressupost i Comptabilitat. 

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, 3 d’abril de 2013

           N’he pres nota, 

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

Catalina Cirer Adrover                                              Inmaculada Borrás Salas
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