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Resolució  d’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'acolliment  residencial  de
menors de 0 a 3 anys, en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb
les seves mares,  per a la seva capacitació de criança i  suport psicosocial  (6
places),  anomenat  PROGRAMA  BRESSOL,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària

Antecedents

1.  El  27 d'octubre de 2014,  la  presidenta  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers Socials,  en
endavant IMAS, mitjançant resolució i de conformitat amb l’informe proposta de la cap
del Servei de Menors i Família, emès el dia 16 d'octubre de 2014 amb el vistiplau de la
coordinadora  de  l’Àrea  de  Menors  i  Família  de  l’IMAS,  va  iniciar  el  corresponent
expedient per contractar el servei d’acolliment residencial de menors de 0 a 3 anys, en
situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb les seves mares, per a la seva
capacitació  de  criança  i  suport  psicosocial  (6  places),  anomenat  PROGRAMA
BRESSOL, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
  
2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de  23  de  febrer  de  2015,  va  aprovar
l’expedient de referència 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. 29 de 26 de febrer de
2015  i  únicament  es  va  presentar  en  temps  i  forma  l'entitat  FUNDACIÓN  DE
SOLIDARIDAD AMARANTA.

4.  La Mesa de Contractació es va reunir els dies 17, 23 i 26 de març de 2015 per a
l’obertura dels corresponents sobres.

5. En la sessió de la Mesa de 23 de març de 2015 es va acordar admetre a la licitació
a l'entitat esmentada FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA.

6. El 26 de març de 2015, la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte de referència a aquesta entitat.

7. L’òrgan de contractació, en data 27 de març de 2015, va requerir a FUNDACIÓN DE
SOLIDARIDAD AMARANTA perquè en el termini de deu dies hàbils,  comptadors des
de l'endemà de rebre la notificació de la resolució, acredités que es troba al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS.

Quant a la garantia definitiva, no va fer falta requerir a la licitadora esmentada perquè
la constituís, atès que es varen  donar per reproduïdes les consideracions jurídiques
particulars de l'informe jurídic emès dia 4 de novembre de 2014 relatives a l'exempció
de garantia definitiva.
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8. L’entitat proposada com a adjudicatària ha presentat la documentació requerida en
el termini i forma establerts i s'ha comprovat que s'adequa a la legislació vigent.

9.  S'ha  detectat  un  error  aritmètic  a  la  distribució  per  anualitats  de  l'import  de  la
despesa del contracte al punt 6 de la part resolutiva de la resolució d'aprovació de
l'expedient  esmentada, de 23 de febrer de 2015, així  com en el Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i  de Prescripcions tècniques (PPT) que regeixen
aquesta contractació i que aquesta resolució va aprovar, la qual ha de ser:

 Any 2015 (de l’1 de març al 31 de de desembre): dos-cents mil sis-cents setan-
ta-quatre euros amb vuitanta cèntims (200.674,80 €).

 Any 2016 (de l’1 de gener al 31 de gener): vint mil tres-cents vint-i-nou euros
amb vuitanta cèntims (20.329,80€),

i no:  
 Any 2015 (de l’1 de març al 31 de de desembre): dos-cents mil tres-cents sei-

xanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (200.364,80 €).
 Any 2016 (de l’1 de gener al 31 de gener): vint mil sis-cents trenta-nou euros

amb vuitanta cèntims (20.639,80€),
com es va indicar.

10. La proposta de resolució d’adjudicació del contracte de referència s’ha fiscalitzat
de conformitat per la Intervenció Delegada.

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
(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’article  105.2  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  preveu  que  Les
Administracions Públiques podran, també, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.

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 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21 de febrer de
2012).

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Aprovar la rectificació de l’error aritmètic observat al punt 6 de la part resolutiva de la
resolució de data 23 de febrer de 2015 a que s’ha fet esment més amunt, per tal que,
allà on diu:

«(...)
 Any 2015 (de l’1 de març al 31 de de desembre): dos-cents mil tres-cents sei-

xanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (200.364,80 €), amb càrrec a la parti-
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da 20.23135.22709 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS (document
RC i A amb núm. de referència comptable 22015000209).

 Any 2016 (de l’1 de gener al 31 de gener): vint mil sis-cents trenta-nou euros
amb vuitanta cèntims (20.639,80 €), amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de despeses de l’any 2016.»

ha de dir: 
«(...)

 Any 2015 (de l’1 de març al 31 de de desembre): dos-cents mil sis-cents setan-
ta-quatre euros amb vuitanta cèntims (200.674,80 €),  amb càrrec a la partida
20.23135.22709 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS (document RC i
A amb núm. de referència comptable 22015000209).

 Any 2016 (de l’1 de gener al 31 de gener): vint mil tres-cents vint-i-nou euros
amb vuitanta cèntims (20.329,80 €), amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de despeses de l’any 2016.»

2. Aprovar la rectificació de l’error aritmètic observat a la lletra B.1. Distribució per anu-
alitats del PCAP de 2 de febrer de 2015 a que s’ha fet esment més amunt, per tal que,
allà on diu:

«1. Durada inicial

Any Total (incloent-hi l’IVA) Partida pressupostària

2015 200.364,80 €                        20.23135.22709
2016  20.639,80 € Les partides que corresponguin dels pressuposts de

despeses de l’any 2016
(...)»

ha de dir:

«1. Durada inicial

Any Total (incloent-hi l’IVA) Partida pressupostària

2015 200.674,80 €                        20.23135.22709
2016  20.329,80 € Les partides que corresponguin dels pressuposts de

despeses de l’any 2016
(...)»

3. Aprovar la rectificació de l’error aritmètic observat a la lletra 1. Objecte del PPT de
16 de gener de 2015 a que s’ha fet esment més amunt, per tal que, allà on diu:

«(...)Els imports i anualitats queden desglossats de la següent forma:

Anualitat Preu sense IVA Preu amb IVA Preu total
1/03 al 31/12/2015 182.149,80-€ 200.364,80-€ 200.364,80-€
1/01 al 31/01/2016 18.763,50-€ 20.639,80-€ 20.639,80-€
1/03/2015 al 31/01/2016
TOTAL 200.913,27-€ 221.004,60-€ 221.004,60-€
»
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ha de dir:

«(...)Els imports i anualitats queden desglossats de la següent forma:

Anualitat Preu sense IVA Preu amb IVA Preu total
1/03 al 31/12/2015 182.431,64-€ 200.674,80-€ 200.674,80-€
1/01 al 31/01/2016 18.481,64-€ 20.329,80-€ 20.329,80-€
1/03/2015 al 31/01/2016
TOTAL 200.913,28-€ 221.004,60-€ 221.004,60-€
»

4. Adjudicar el contracte del servei d'acolliment residencial de menors de 0 a 3 anys,
en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb les seves mares, per a la
seva capacitació de criança i  suport  psicosocial  (6 places),  anomenat PROGRAMA
BRESSOL, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al
de  prescripcions  tècniques  i  a  la  seva  oferta,  a  l'entitat  FUNDACIÓN  DE
SOLIDARIDAD AMARANTA, per un import total màxim de cent setanta-tres mil quatre-
cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (173.482,56 €), IVA exempt, a raó
de noranta-nou euros amb trenta-sis cèntims per plaça i dia (99,36 €/plaça/dia), amb
una durada des del 16 d'abril de 2015 fins al 31 de gener de 2016,   i amb les millores
següents:

 Major dotació de recursos humans: s'ofereixen 4 hores de treballador social i
15 hores d'una treballadora familiar.

 Pla d'Igualtat i aplicació efectiva de mesures de conciliació de la vida familiar.
 Facilitats a la inserció laboral: - Projecte sociolaboral.

- Conveni amb Fundación ADECCO.
- Conveni amb Fundación INTEGRA.

5.  Disposar  una  despesa  màxima  total  a  favor  de  l'entitat  FUNDACIÓN  DE
SOLIDARIDAD AMARANTA, amb CIF G 84913946, per import de cent setanta-tres mil
quatre-cents  vuitanta-dos  euros  amb  cinquanta-sis  cèntims  (173.482,56  €),  IVA
exempt,  a raó de noranta-nou euros amb trenta-sis  cèntims per  plaça i  dia  (99,36
€/plaça/dia), d'acord amb la següent distribució:

 Any 2015 (del 16 d'abril al 31 de desembre): cent cinquanta-cinc mil un euros
amb  seixanta  cèntims  (155.001,60  €),  amb  càrrec  a  la  partida
20.23135.22709  del  vigent  pressupost  de  despeses  de  l’IMAS  (document
comptable D amb núm. de relació Q/2015/424).

 Any 2016 (de l’1 al 31 de gener): devuit mil quatre-cents vuitanta euros amb
noranta-sis cèntims (18.480,96 €), amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de despeses de l’exercici 2016 (document comptable D amb
núm. de relació Q/2015/425).

L’execució  de  la  despesa  corresponent  a  l’exercici  2016  resta  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l’any 2016.

I  en  conseqüència,  cancel·lar els  documents  comptables  RC  i  A  que  consten  a
l’expedient,  per  la  diferència  (documents  comptables  A/  amb  núm.  de  relació
Q/2015/424 i Q/2015/425).
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6. Requerir a l’adjudicatària 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. 

7. Designar com a responsable del contracte al cap del Servei de Menors i Família.  

8. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària, a la cap del Servei de Menors i Família,
a la Coordinació de l’Àrea de Menors i Família,  al Servei de Gestió Econòmica i a la
Intervenció Delegada de l’IMAS.

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

Aquesta resolució  no posa fi  a la via administrativa i  contra ella  es pot  interposar,
d'acord amb l'article 27.1 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
21/02/2012),  en  relació  amb  l'article  14.4  de  la  Llei  de  règim  jurídic  de  les
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  recurs  d’alçada
davant  el  Consell  Executiu  del  Consell  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, 15 d'abril de 2015
N’he pres nota.

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

Catalina Cirer Adrover Immaculada Borrás Salas
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