EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CONTR 2017 1885 (
Expedient mare)
Lot 2 CONTR 2017 1887
TIPUS DE CONTRACTE: Serveis
OBJECTE: Servei d’organització, coordinació i impartició de
dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa
durant l’estiu 2017
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller d’Educació i
Universitat

Resolució d’adjudicació
Fets
1.El dia 27 d’abril de 2017 l’òrgan de contractació va resoldre l’ inici del
procediment de contractació de referència en el qual s’ha seguit:
a) Procediment:
x Obert
Restringit
Negociat amb publicitat
Diàleg competitiu
Concurs de projectes
b) Tramitació:
X Ordinària
Urgent
2.En data 26 de juny de 2017, d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, es va proposar l’adjudicació del contracte de
referència del lot 2, Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa
adreçat a alumnes del segon cicle d’Educació Primària de centres educatius
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
l’empresa OCIDIOMES, S.L. amb CIF núm. B57894214 per un preu unitari per
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alumne de 328,09€ ( sense Iva), 68,90€ ( en concepte d’Iva), el que fa un import de
396,99€ ( Iva inclòs).
3. En data 26 de juny de 2017, es va trametre a l’empresa OCIDIOMES, S.L., el
requeriment al licitador proposat com a adjudicatari, perquè presentés tota la
documentació requerida, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 146.4 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 ( d’ara en endavant TRLCSP) i de
conformitat amb l’ establert a l’article 151 del TRLCSP.
4. En data 7 de juliol de 2017, la Mesa de contractació, constituïda per a l’examen
de la documentació presentada per les empreses, i en relació a aquest lot per
l’empresa OCIDIOMES, S.L., als efectes d’allò que estableix l’article 146.4 del
TRLCSP i la clàusula 20 dels plecs de clàusules administratives particulars, ha
acordat que l’empresa OCIDIOMES, S.L. ha presentat la documentació requerida
correcta i completa.
5. El licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa OCIDIOMES, S.L., un
cop rebut el requeriment i dins el termini legalment establert al respecte, ha
presentat, a més de la documentació esmentada a l’apartat anterior, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, el document d’alta a l’IAE i el
darrer rebut de pagament, així com la constitució de la garantia definitiva d’acord
amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret
1. El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques i Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiques determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i les seves normes de desplegament, així com la resta de
disposicions de caràcter general.
5. El Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret
sobre contractació de la CAIB.
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Informe del Departament de Contractació
L’expedient CONTR 2017 1887 s’ha tramitat correctament d’acord amb la
normativa de contractació vigent, per tot això, el Departament de Contractació
informa favorablement que l’òrgan de contractació pot dictar resolució
d’adjudicació del Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa
adreçat a alumnes del segon cicle d’Educació Primària de centres educatius
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Lot
2).
Palma, 10 de juliol de 2017
La cap de servei d’Expedients

Vistiplau
El cap de departament de contractació

Francisca Martí Ballesteros

Pedro J. Moyano Marín

Per tot això, dicto la següent
Resolució

Primer.- Adjudicar el contracte del Programa d’acompanyament escolar en
llengua anglesa adreçat a alumnes del segon cicle d’Educació Primària de centres
educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ( Lot 2) a l’empresa OCIDIOMES, S.L., amb CIF B57894214, per un preu
unitari per alumne de 328,09€ ( sense Iva), 68,90€ ( en concepte d’Iva), el que fa
un import de 396,99€ ( Iva inclòs).
Segon.- Establir que els termes i les condicions definitives del contracte són els
establerts a l’oferta de l’empresa adjudicatària.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades en el
procediment administratiu i publicar-la al perfil del contractant, en els termes que
estableix l’article 151 del TRLCSP.
Quart.- El contracte s’ha de formalitzar en la forma i els terminis que estableix
l’article 156.3 del TRLCSP.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 66 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, davant el conseller d’Educació i Universitat o
davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
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Autònoma de les Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació.
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, 10 de juliol de 2017
El titular de l’òrgan de contractació
(Per delegació de competències
Resolució del conseller de 19/10/2015
BOIB de 27/10/2015)

Francesc Gálvez Capellà
secretari general
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