
Servei Juridicoadministratiu
Exp.: SER 09/18
Emissor: Resolució/cph

Resolució d'adjudicació del contracte del contracte del servei per la 
Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i del servei de primera 
acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre 
de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària

Fets

1. La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, d'ara endavant IMAS, mitjançant 
resolució de 20 de febrer de 2018, i de conformitat amb l’informe emès el 29 de gener de 
2018 pel cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS amb el vistiplau de la directora insular 
d'Inclusió Social, va iniciar el corresponent expedient per contractar el servei per la Unitat 
Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el servei de primera acollida per a persones en situació 
d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca de l'IMAS.

2. El dia 7 de març de 2018 la presidenta de l’IMAS va aprovar l’expedient de referència 
mitjançant procediment obert, així com el Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte.

3. L'anunci de licitació del contracte es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el 
9 de març de 2018, al BOE núm. 62 de 12 de març de 2018 i al BOIB núm. 32 de 13 de març 
de 2018 i es varen presentar en temps i en forma les següents empreses:

-CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: Lots 1 i  2.
-FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA: Lot 2.
-ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L.: Lot 2.

4. La Mesa de contractació es va reunir els dies 18 i 25 d'abril i 15 de maig de 2018 per a la 
qualificació de la documentació general, les proposicions tècniques (projecte tècnic avaluable 
mitjançant judici de valor i millores quantificables objectivament) i les ofertes econòmiques 
presentades per les empreses licitadores indicades al punt anterior. A la sessió de 25 d'abril 
de 2018 la Mesa va comprovar que al sobre núm. 4 de l'entitat FUNDACIÓ SOCIAL LA 
SAPIÈNCIA, a més de la proposta tècnica (projecte tècnic) avaluable mitjançant judici de valor, 
s'havien inclòs millores quantificables objectivament que s'haurien d'haver aportat al sobre 
núm. 3 i, per aquest motiu, va acordar proposar a l'òrgan de contractació l'exclusió d'aquesta 
entitat de la licitació.
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5. La presidenta de l'IMAS, mitjançant resolució de 17 de maig de 2018 va resoldre classificar 
les proposicions presentades per l’ordre decreixent següent:

LOT 1 SERVEI DE LA UMES: 
1er: CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS.

LOT 2 SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA:
1er: ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. 
2n: CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS.

I també va requerir a CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS en relació amb el Lot 1 
(Servei de la UMES) i ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. pel que fa al Lot 2 (Servei de 
Primera Acollida) perquè presentassin la documentació d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, els documents per acreditar els requisits de capacitat, 
representació, classificació, solvència i habilitació professional en els termes que s'assenyalen 
a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars, i la constitució de la garantia 
definitiva segons el que preveu la Clàusula 19 del mateix Plec.

6. En dates 12 i 20 de juny de 2018 la Mesa de contractació es va reunir per qualificar la 
documentació  general presentada per les entitats esmentades al punt anterior, en resposta al
requeriment de 17 de maig de 2018, i va acordar que l'esmentada documentació s'adequava a
la legislació vigent, per la qual cosa aquestes entitats compleixen els requisits per ser 
adjudicatàries del contracte.

7. 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 econòmicament més avantatjosa.

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en virtut 
de l'article 7.2 lletra z) del Text consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del
Consell de Mallorca de 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de 5 de novembre de 2016).

Per tot això, dict la següent

Resolució:
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1. Excloure de la licitació a l'entitat FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA perquè s'ha comprovat 
que va incloure la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma 
automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules (millores quantificables objectivament) en el 
sobre que contenia la documentació realtiva als criteris avaluables mitjançant judici de valor 
(projecte tècnic) i aquesta infracció, tal i com estableix el punt 14.1.3. del Plec de clàusules 
administratives dóna lloc a l'exclusió del licitador.

2. Adjudicar els dos lots del contracte del servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES)
i del Servei de Primera Acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la 
Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, per un import total màxim d'un milió cinc-cents nou mil 
set-cents setanta-cinc euros amb vuit cèntims (1.509.775,08 €), a les següents entitats i pels 
imports màxims que es detallen a continuació:

LOT 1 Servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES), amb estricta subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta econòmica
i tècnica, incloent-hi les millores ofertades, a l’entitat CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES 
BALEARS, amb NIF Q2866001G, per un import total màxim de sis-cents sis mil quatre-cents 
trenta-un euros amb trenta-quatre cèntims (606.431,34 €) exempts d'IVA.

LOT 2 Servei de Primera Acollida, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta econòmica i tècnica, incloent-hi les 
millores ofertades, a l’entitat ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. amb NIF B07526007, per
un import total màxim de nou-cents tres mil tres-cents quaranta-tres euros amb setanta-
quatre cèntims (903.343,74 €), 10% d'IVA inclós (base imposable 821.221,58 € i 10% d'IVA 
82.122,16 €). 

3. Disposar una despesa màxima total, per als dos lots d'un milió cinc-cents nou mil set-cents 
setanta-cinc euros amb vuit cèntims (1.509.775,08 €), a favor de les entitats que s'indiquen a 
continaució i d'acord amb la següent distribució per anualitats i lots:

LOT 1 Servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) a favor de l’entitat CREU ROJA 
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS, amb NIF Q2866001G, un import total màxim de sis-cents sis
mil quatre-cents trenta-un euros amb trenta-quatre cèntims (606.431,34 €) exempts d'IVA, 
d'acord amb la següent distribució per anualitats:

- Anualitat 2018 (del 23 de juliol al 31 de desembre): cent trenta-tres mil sis-cents 
setanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims (133.675,73 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.23152.22709 del vigent pressupost de despeses (núm. de relació 
comptable Q/2018/928).

- Anualitat 2019 (de l'1 de gener al 31 de desembre): tres-cents tres mil dos-cents 
quinze euros amb seixanta-set cèntims (303.215,67 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària que correspongui del pressupost de despeses de l’any 2019 (núm. de 
relació comptable Q/2018/929).

- Anualitat 2020 (de l'1 de gener al 22 de juliol): cent seixanta-nou mil cinc-cents trenta-
nou euros amb noranta-quatre cèntims (169.539,94 €) amb càrrec a la partida 
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pressupostària que correspongui del pressupost de despeses de l’any 2020 (núm. de 
relació comptable Q/2018/929).

LOT 2 Servei de Primera Acollida a favor de l’entitat ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. 
amb NIF B07526007, un import total màxim de nou-cents tres mil tres-cents quaranta-tres 
euros amb setanta-quatre cèntims (903.343,74 €), 10% d'IVA inclós, (base imposable 
821.221,58 € i 10% d'IVA 82.122,16 €), d'acord amb la següent distribució per anualitats:

- Anualitat 2018 (del 23 de juliol al 31 de desembre): cent noranta-nou mil cent vint-i-
quatre euros amb setze cèntims (199.124,16 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.23152.22709 del vigent pressupost de despeses (núm. de relació 
comptable Q/2018/928).

- Anualitat 2019 (de l'1 de gener al 31 de desembre): quatre-cents cinquanta-un mil sis-
cents setanta-un euros amb vuitanta-set cèntims (451.671,87 €) amb càrrec a la 
partida pressupostària que correspongui del pressupost de despeses de l’any 2019 
(núm. de relació comptable Q/2018/929).

- Anualitat 2020 (de l'1 de gener al 22 de juliol): dos-cents cinquanta-dos mil cinc-cents 
quaranta-set euros amb setanta-un cèntims (252.547,71 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària que correspongui del pressupost de despeses de l’any 2019 (núm. de 
relació comptable Q/2018/929).

L’execució de la despesa corresponent als exercicis 2019 i 2020 queda condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de l'IMAS d'aquests 
exercicis.

I en conseqüència, cancel·lar la diferència en relació amb els documents comptables que 
obren a l'expedient (documents comptables amb núms. de relació comptable Q/2018/928 i 
Q/2018/929).

4. Requerir als adjudicataris perquè formalitzin 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.

5. Designar com a responsable del contracte al cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS.

6. Notificar aquesta resolució als adjudicataris, a la resta de licitadors, al responsable del 
contracte, a la Direcció Insular d'Inclusió Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció 
Delegada de l'IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca. 

7. Publicar aquesta resolució i la formalització del contracte en el perfil del contractant de 
l’IMAS.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament
el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 40 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, davant la Presidència de l’IMAS en el termini de quinze dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà que s’hagi tramès la notificació d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit 
d’interposició del recurs s’ha de presentar en el registre de l’IMAS i s’hi ha d’adjuntar la 
documentació que estableix l’article 44.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, que és la següent:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri unit a les 
actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en què es pot 
sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tengui 
perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació de 
l’expedient en què s’hagi dictat o del diari oficial o perfil de contractant en què s’hagi 
publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que s’ha de 
presentar davant la Presidència de l’IMAS en el termini previst en l’apartat anterior per 
interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment que n’hagi de ser 
objecte. 

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la 
notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 22 de juny de 2018

N’he pres nota,
La presidenta la secretària delegada

(BOIB núm. 109 de 05-09-2017)

Margalida Puigserver Servera Mª Àngels Vanrell Julià
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