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Document: resolució
CESP 01/13

Resolució relativa al requeriment de documentació prèvia i dipòsit de la garantia
definitiva en relació a l’adjudicació del contracte administratiu especial per
desenvolupar quatre programes formatius d’inserció social i laboral per a donar
una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries
de la renda mínima d’inserció per a l’any 2013 mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària
Antecedents:
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant resolució de 10 d’octubre de
2012, va ordenar l’inici de l’expedient de contractació corresponent, l’elaboració del plec de
prescripcions tècniques i el de clàusules administratives particulars i la fiscalització prèvia de
l'expedient.
2. En data 29 de novembre de 2012 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de
referència mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 179, de 1 de desembre de 2012 i
es varen presentar les següents empreses:

1. ASSOCIACIÓ PA I MEL
2. FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS
3. ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL
4. FUNDACIÓ IRES
5. FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L.
4. Celebrades les Meses de contractació, de les quals s’han aixecat les actes corresponents, i
emès per l’equip tècnic de l’Àrea d’Inclusió Social l’informe tècnic de valoració de les ofertes
presentades i admeses a la licitació, en data 3 de gener de 2013, la Mesa de contractació ha
proposat requerir a la entitat FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS per a què, abans de dia 8 de
gener de 2013, a les 12 hores justifiqui documentalment al Registre General de l’IMAS la
possibilitat d’executar el Programa formatiu 1 (Palma 1) per una banda, i el Programa formatiu
2 (Palma 2) per l’altra, amb la rebaixa del 50% ofertada sobre el preu de licitació.
Així mateix la Mesa acorda l’adjudicació a favor de les següents entitats:
Lot 3, Programa formatiu 3 (Inca) a l’entitat Pa i Mel
Lot 4, Programa formatiu 4 (Manacor) a l’entitat FUNDACIÓ IRES

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic (TRLCSP), l’òrgan de contractació donarà audiència al licitador
que hagi presentat una oferta que pugui ser considerada desproporcionada perquè la justifiqui i
precisi les condicions de la mateixa.
2. D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament 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 l'IMAS, amb el Consell
de Mallorca i amb la Seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.
3. D’acord amb l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS, la competència per contractar
correspon a la presidència.
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Per tot això,
Resolc:
1. Requerir a les entitats ASSOCIACIÓ PÀ I MEL, amb CIF G-077694433 i FUNDACIÓ IRES,
amb CIF G-64147184, d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, per a què, en un termini no
superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació,
presentin els documents següents (original o còpia autèntica o acarada) pel cas de no haver-ho
presentat amb anterioritat:
a) Alta i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració
relativa a la no obligació de tributar per aquest impost.
b) Documentació acreditativa d’estar exempt de tributar l’IVA.
c) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
d) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
e) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte
de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
f) En el cas de les entitats que no hagin aportat plànol d’ubicació i de localització dels
equipaments immobles que ha d’utilitzar per al desenvolupament del programa
formatiu, documentació que acrediti la ubicació i disposició de l’espai on es
desenvoluparà el programa formatiu.
Si el licitador no està obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions
corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d’acreditar aquesta
circumstància mitjançant una declaració responsable.
2. Requerir també als licitadors esmentats per a què constitueixin, en el mateix termini la
garantia definitiva, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de
Palma).
Els imports concrets d’aquestes garanties que corresponen a cada lot són les següents:
Lot

ENTITAT

Import d’adjudicació
+ beques (IVA
exclòs) 11 mesos

Import garantia
definitiva

3

PA I MEL

53.166,92 €

2.658,34 €

4

IRES

52.797,83 €

2.639,89 €

Lot 3. Programa formatiu 3 (Inca): Servei de formació en activitats de la família professional
d’hostaleria i turisme, comerç, fabricació mecànica o fusta, artesania, moble i suro; d’inserció
social i prelaboral per a majors de 25 anys, perceptors o beneficiaris de la RMI.
ASSOCIACIÓ PÀ I MEL, dos mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-quatre
cèntims (2.658,34 €).
Lot. 4. Programa formatiu 4 (Manacor): Servei de formació en activitats de la família
professional d’hostaleria i turisme, comerç, fabricació mecànica o fusta, artesania, moble i suro;
d’inserció social i prelaboral per a majors de 25 anys, perceptors o beneficiaris de la RMI.
FUNDACIÓ IRES, dos mil sis-cents trenta-nou euros amb vuitanta nou cèntims
(2.639,89 €).
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3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la als adjudicataris i a la
Tresoreria del Consell de Mallorca.
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 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, 9 de gener de 2013
La presidenta

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

Catalina Cirer Adrover

Immaculada Borrás Salas
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