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Resolució nova distribució de la despesa del contracte del servei de menjador
social  i  alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social  dependents de
l’IMAS que inclou la  contractació de dues persones perceptores  de la  renda
mínima d’inserció mitjançant procediment obert i tramitació ordinària  

Antecedents

1. Els plecs de clàusules administratives que regeixen aquest contracte aprovats en
data 29 d’octubre de 2014 estableixen a l’apartat C que la durada del contracte serà de
2 anys des del dia 1 de desembre de  2014 o data de formalització si és posterior.

2. En data 19 de desembre de 2014, la presidenta de l'IMAS ha dictat la resolució
següent:

«...1. Adjudicar el contracte del servei de menjador social i alimentació dels centres de la xarxa
d’inserció  social  dependents  de  l’IMAS  que  inclou  la  contractació  de  dues  persones
perceptores de la renda mínima d’inserció a  SERUNION, S.A. amb estricta subjecció als plecs
de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, per un
import total màxim de set-cents trenta-set mil cinc-cents noranta-dos euros (737.592,00) IVA
exclòs, essent el preu unitaris IVA exclòs els següents: Berenar: 0,80 €, dinar: 2,31 € i sopar:
1,93 €. 

2.  Disposar  una  despesa màxima  total  a  favor  de  l’empresa  SERUNION,  S.A.  amb  CIF
A59376574, per import de vuit-cents onze mil tres-cents cinquanta-un euros amb vint cèntims
(811.351,20 €)  10 % d’IVA inclòs, dels quals corresponen al principal set-cents trenta-set mil
cinc-cents noranta-dos euros (737.592,00) i setanta-tres mil set-cents cinquanta-nou euros amb
vint cèntims (73.759,20 €) corresponen al 10% d’IVA, d'acord amb la següent distribució:

Anualitat 2015 (del 15 de gener al  31 de desembre): tres-cents noranta mil cent quinze
euros amb quaranta-quatre cèntims (390.115,44 €) IVA inclòs amb càrrec a la partides
pressupostàries  que corresponguin del pressupost de 2015.

Anualitat  2016 (de  l’1  de  gener  al  31  de  desembre):  quatre-cents  cinc  mil  sis-cents
setanta-cinc euros amb seixanta cèntims (405.675,60 €) IVA inclòs amb càrrec a la
partida pressupostària que correspongui del pressupost de 2016.

Anualitat 2017 (de l’1 de gener al 14 de gener): quinze mil cinc-cents seixanta euros amb
setze  cèntims (15.560,16 €)IVA inclòs amb càrrec a la partida pressupostària que
correspongui del pressupost de 2017.

I en conseqüència, cancel·lar els documents comptables per la diferència.

L’execució de la despesa corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017 resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses d’aquest exercici.

La distribució de la despesa màxima per centres és la següent:

Ca l’Ardiaca: 
Període Dies Preu S/IVA IVA Total
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15 gen - 31 des 2015 351 265.356,00€ 26.535,60€ 291.891,60€
1gen - 31des 2016 365 275.940,00€ 27.594,00€  303.534,00€
1 gen -14 gen2017 14  10.584,00€   1.058,40€       11.642,40 €

Total 551.880,00€ 55.188,00€ 607.068,00€

Sa Placeta
Període Dies Preu S/IVA IVA Total

15 gen - 31 des 2015 351 89.294,40 € 8.929,44 € 98.223,84 €
1gen - 31des 2016 365 92.856,00 € 9.285,60 € 102.141,60 €
1 gen -14 gen2017 14  3.561,60 €     356,16 €    3.917,76 €

Total     185.712,00 €  18.571,20 € 204.283,20 €

3. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi  el contracte en un termini no superior a cinc (5)
dies hàbils  comptadors  des de l'endemà de la  recepció  del  requeriment,  una vegada hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils per interposar el recurs especial en matèria de
contractació contra l’adjudicació i no se n’hagi interposat cap........».

3. El contracte s’ha formalitzat i iniciat la seva execució el dia 19 de gener de 2014 en
lloc de dia 15 de gener de 2015 com estava previst a la resolució d’adjudicació.

Fonaments de dret

1. 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). 

Per tot això,

Resolc:

1. Que la distribució per anualitats  i centres del contracte relatiu al menjador social i
alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social dependents de l’IMAS sigui la
següent.

- Anualitat 2015 (del 19 de gener al 31 de desembre): tres-cents vuitanta-cinc
mil sis-cents seixanta-nou euros amb seicanta-vuit  cèntims (385.669,68 €),
10 % d’IVA inclòs.

- Anualitat 2016 (de l’1 de gener al 31 de desembre): quatre-cents cinc mil sis-
cents setanta-cinc euros amb seixanta cèntims (405.675,60 €) IVA inclòs amb
càrrec a la partida pressupostària que correspongui del pressupost de 2016.

- Anualitat 2017 (de l’1 de gener al 18 de gener ): vint mil cinc euros amb no-
ranta-dos cèntims (20.005,92 €), 10 % d’IVA inclòs.

La distribució de la despesa màxima per centres:

Ca l’Ardiaca: 

Període Dies Preu S/IVA IVA Total
19 gen - 31 des 2015 347 262.332,00€ 26.233,20€ 288.565,20€

1gen - 31des 2016 365 275.940,00€ 27.594,00€  303.534,00€
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1 gen -18 gen 2017 18  13.608,00€   1.360,80€       14.968,80€
Total 551.880,00€ 55.188,00€ 607.068,00€

Sa Placeta
Període Dies Preu S/IVA IVA Total

19 gen - 31 des 2015 347 88.276,80€ 8.827,68 € 97.104,48 €

1gen - 31des 2016 365 92.856,00€ 9.285,60 € 102.141,6 €

1 gen -18 gen 2017 18  4.579,20 €     457,92 €    5.037,12€
Total   185.712,00 €   18.571,20 € 204.283,20 €

2.  Que  es  cancel·lin  els  documents  comptables  per  la  diferència  relativa  a
l’anualitat 2015 i es complementin els documents comptables per la diferència de
l’anualitat 2017.

3.  Que es notifiqui aquesta resolució  a l'adjudicatari,  al Cap de la Secció d’Inserció
Social  i  Immigració,  al  Servei  de Gestió  Econòmica,  a la  Intervenció  Delegada  de
l’IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca.

Palma, 5 de febrer  de 2015
La presidenta

Catalina Cirer Adrover N’he pres nota, 
La secretària delegada per substitució

Amparo Solanes Calatayud
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