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Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 22959
Resolució per la qual s'estableixen els preus plaça/dia per a l'any
2005 als centres per a persones discapacitades amb els quals es
realitzin concerts de reserva i ocupació ce places.
El Sr. President en data 20 de desembre de 2004 ha dictat la següent resolució:
'Vista la proposta de la direcció de l'àrea de serveis socials on consten els
següents antecedents:
' El Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord adoptat el 15 de setembre de 2003, acordà la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, en endavant, l'Institut, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, de
forma directa i descentralitzada de les competències atribuïdes per qualsevol
títol al Consell en matèria de serveis socials i esports.
Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 14/2001,
de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social.
D'acord amb l'art. 9.1 e) correspon a l'Institut la concertació i reserva d'ocupació de places residencials per a persones majors i per a persones amb
minusvalidesa, amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre.
Per al desenvolupament de la seva actuació, en la protecció del col·lectiu
de les persones discapacitades, l'Institut compta amb una xarxa de places en centres residencials, centres d'estades diürnes, habitatges tutelats i centres ocupacionals, tant de titularitat pròpia com concertades.
L'article 2 a) del Decret 38/1999, de 16 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic de l'acció concertada amb entitats sense afany de lucre de l'Institut Balear
d'Afers Socials, estableix que podran ser objecte de concert la reserva i ocupació de places o prestació de serveis concrets a beneficiaris de l'Institut Balear
d'Afers Socials, designats per aquest de conformitat amb els seus criteris generals sobre selecció de beneficiaris o atorgament de serveis. Aquestes referències
s'han d'entendre fetes avui a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca'.
Per tot això, i en exercici de les competències que em confereix la legislació vigent,
RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de preus plaça/dia dels concerts de reserva i
ocupació de places per a persones discapacitades, corresponents a l'any 2005,
d'acord amb les següents condicions:
Primer. CENTRES RESIDENCIALS
1. Els preus màxims plaça/dia que abonarà l'Institut per les places concertades en centres residencials per a persones discapacitades seran els següents:
a)Centres que ofereixen serveis 365 dies a l'any amb centre de dia: 86,50
euros
b)Centres que ofereixen serveis 220 dies a l'any amb centre de dia: 93,14
euros
c)Centres que ofereixen serveis 365 dies a l'any: 60,66 euros
d)Centres que ofereixen serveis 220 dies a l'any: 50,27euros
2. Els usuaris de places concertades per l'Institut en centres residencials
per a persones discapacitades contribuiran al finançament de la seva plaça amb
el 75% de tots els seus ingressos, incloent tots els derivats de la situació de discapacitat (ajudes familiars incloses). En el cas de no percebre pensió o ajuda
econòmica o aquells que la suma de les pensions sia inferior a la quantitat equivalent a la de la pensió no contributiva, contribuiran amb el 75% de la renta per
càpita familiar. En cap cas la contribució econòmica del discapacitat superarà el
100% del cost de la plaça.
3. Plaça reservada. S'entén com a plaça reservada les vacants i les absències dels residents per motiu d'hospitalització, vacances, etc.
3.1- En concepte de plaça reservada per vacant l'Institut abonarà :
Entre 1 i 4 dies, el 100% de la seva aportació
Entre 5 i 15 dies, el 70% de la seva aportació
Entre 16 i 30 dies, el 25% de la seva aportació
A partir de 31 dies, el 0%
3.2- En concepte de plaça reservada per absències:
En absència per hospitalització, l'usuari abonarà el 25% de la seva aportació i l'Institut el 75% de la part que li correspon. Passats els 30 dies l'Institut
podrà determinar l'ocupació temporal de la plaça per part d'un altre usuari.
En absència per dies amb familiars (aplicable només per les residències de
365 dies on el perfil de l'usuari és aquell on les famílies no es poden fer càrrec
dels residents), els residents abonaran el 100% de la seva aportació i l'Institut
abonarà:
Entre 1-10 dies anuals, el 100% de la seva aportació
Més d'11 dies anuals, el 75% de la seva aportació.
En absència per vacances, trenta dies anuals, l'Institut abonarà el 75% de
la seva aportació i els residents el 40% de la seva aportació (aplicable només a
les residències de 365 dies).
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4. El càlcul de la contribució econòmica de l'usuari ha de garantir un
mínim de diners per a lliure ús dels residents (diners de butxaca). Aquesta quantia mínima per a l'any 2005 és de 78,58 euros. Per a efectuar aquest càlcul l'entitat concertada ha de tenir en compte la següent formulació:
Quota = (ingressos mensuals de l'usuari) - (menjador de centre de dia) (transport)
Fins a un màxim del 75% del total dels ingressos
El preu de menjador serà de 1.300,84 euros any
El preu de transport serà de 355,74 euros any
El menjador i el transport es cobrarà tan sol si se utilitza.
5. L'entitat que concerti places amb l'Institut dedicarà un mínim d'un 6%
dels ingressos derivats del concert de places a manteniment, equipament i millores en les instal·lacions. Aquesta quantitat pot arribar fins a un 10%.
SEGON. CENTRES D'ESTADES DIÜRNES
1. Els preus màxims plaça/dia que abonarà l'Institut per les places concertades en centres d'estades diürnes per a persones discapacitades (220 dies any)
serà de 44,99 euros.
2. El preu plaça/dia establert en aquesta resolució paga íntegrament la
plaça de centre d'estades diürnes, per lo que el servei és gratuït per als usuaris,
no podent l'entitat concertada facturar a l'usuari cap quantitat en aquest concepte. El pagament de menjador i/o transport anirà a càrrec dels usuaris.
3. Plaça reservada. S'entén com a plaça reservada les vacants i les absències dels residents per motiu d'hospitalització, vacances, etc.
3.1- En concepte de plaça reservada per vacant l'Institut abonarà :
Entre 1 i 3 dies, el 100% de la seva aportació
Entre 4 i 15 dies, el 70% de la seva aportació
Entre 16 i 30 dies, el 25% de la seva aportació
A partir de 31 dies, el 0%.
3.2- En concepte de plaça reservada per absències:
En absència per malaltia i/o hospitalització, l'Institut aportarà el 100% del
preu del concert fins a un màxim de 30 dies. Passats els 30 dies l'Institut podrà
determinar l'ocupació temporal de la plaça per part d'un altre usuari.
Justificació de les absències: passats els dos dies d'absència per malaltia i/
o hospitalització s'haurà de presentar, a la Direcció de l'Àrea de Serveis Socials
mitjançant al Registre d'entrada de l'Institut, informe de metge de l'IB-Salut que
justifiqui l'absència. En cas d'accident l'informe podrà ésser d'una mútua laboral.
4. L'entitat que concerti places amb l'Institut dedicarà un mínim d'un 6%
dels ingressos derivats del concert de places a manteniment, equipament i millores en les instal·lacions. Aquesta quantitat pot arribar fins a un 10%.
TERCER. HABITATGES TUTELATS
1. Els preus màxims plaça/dia que abonarà l'Institut per les places concertades en habitatges tutelats per a persones discapacitades seran el següents:
Centres que ofereixen serveis 365 dies a l'any: 49,11 euros
Centres que ofereixen serveis 220 dies a l'any: 37,62 euros
2. Plaça reservada. S'entén com a plaça reservada les vacants i les absències dels residents per motiu d'hospitalització, vacances, etc.
3. Els usuaris de places concertades per l'Institut en Habitatges Tutelades
per a persones discapacitades contribuiran al finançament de la seva plaça amb
el 75% de tots els seus ingressos, incloent tots els derivats de la situació de discapacitat (ajudes familiars incloses). En el casos de no percebre pensió o ajuda
econòmica o aquells que la suma de les pensions sia inferior a la quantitat equivalent a la de la pensió no contributiva, contribuiran amb el 75% de la renta per
càpita familiar. En cap cas la contribució econòmica del discapacitat superarà el
100% del cost de la plaça.
3.1- En concepte de plaça reservada per vacant l'Institut abonarà :
Entre 1 i 4 dies, el 100% de la seva aportació
Entre 5 i 15 dies, el 70% de la seva aportació
Entre 16 i 30 dies, el 25% de la seva aportació
A partir de 31 dies, el 5%
3.2- En concepte de plaça reservada per absències:
En absència per hospitalització, l'usuari abonarà el 25% de la seva aportació i l'Institut el 75% de la part que li correspon. Passats els 30 dies l'Institut
podrà determinar l'ocupació temporal de la plaça per part d'un altre usuari.
En absència per dies amb familiars (aplicable només per les HHTT de 365
dies on el perfil de l'usuari és aquell on les famílies no es poden fer càrrec dels
residents), els usuaris abonaran el 100% de la seva aportació i l'Institut abonarà:
Entre 1-10 dies anuals, el 100% de la seva aportació
Més d'11 dies anuals, el 75% de la seva aportació.
En absència per vacances, trenta dies anuals, l'Institut abonarà el 75% de
la seva aportació i els residents el 40% de la seva aportació (aplicable només als
HHTT de 365 dies).
4. El càlcul de la contribució econòmica de l'usuari ha de garantir un
mínim de diners per a lliure ús dels residents. Aquesta quantia mínima per a
l'any 2005 és de 104,15 euros per als pensionistes i 208,30 euros per als perceptors de salari. Per a efectuar aquest càlcul l'entitat concertada ha de tenir en
compte la següent formulació:
Quota = (ingressos mensuals de l'usuari) - (menjador) - (transport)
Fins a un màxim del 75% del total dels ingressos
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El preu de menjador serà de 1.300,84 euros any
El preu de transport serà de 355,74 euros any
El menjador i el transport es cobrarà tan sol si se utilitza.
5. L'entitat que concerti places amb l'Institut dedicarà un mínim d'un 6%
dels ingressos derivats del concert de places a manteniment, equipament i millores en les instal·lacions. Aquesta quantitat pot arribar fins a un 10%.
QUART.- CENTRES OCUPACIONALS
1. Els preus màxims plaça/dia que abonarà l'Institut per les places concertades en centres ocupacionals (220 dies any) serà de 32,35 euros.
2. El preu plaça dia establert a aquesta resolució paga íntegrament la plaça
de centre ocupacional, per lo que el servei és gratuït per als usuaris, no podent
l'entitat concertada facturar a l'usuari cap quantitat en aquest concepte. El pagament de menjador i/o transport anirà a càrrec dels usuaris.
3. Plaça reservada. S'entén com a plaça reservada les vacants i les absències dels residents per motiu d'hospitalització, vacances, integració laboral, etc.
3.1- En concepte de plaça reservada per vacant l'Institut abonarà:
Entre 1 i 3 dies, el 100% de la seva aportació
Entre 4 i 15 dies, el 70% de la seva aportació
Entre 16 i 30 dies, el 25% de la seva aportació
A partir de 31 dies, el 0%
3.2- En concepte de plaça reservada per absències:
En absència per malaltia i/o hospitalització, l'Institut abonarà el 100% del
concert fins a un màxim de 30 dies. Passats els 30 dies l'Institut podrà determinar l'ocupació temporal de la plaça per part d'un altre usuari.
Justificació de les absències: passats els dos dies d'absència per malaltia i/
o hospitalització s'haurà de presentar, a la Direcció de l'Àrea de Serveis Socials
mitjançant el Registre d'entrada de l'Institut, informe de metge de l'IB-Salut que
justifiqui l'absència. En cas d'accident es podrà presentar l'informe de una mútua
laboral.
4. L'entitat que concerti places amb l'Institut dedicarà un mínim d'un 6%
dels ingressos derivats del concert de places a manteniment, equipament i millores en les instal·lacions. Aquesta quantitat pot arribar fins a un 10%.
CINQUÈ.- Es podrà establir, dins el concert, el cobrament de la contribució econòmica per part de les entitats adjudicatàries.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
per a general coneixement.'
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot
interposar, d'acord amb l'article 26.1 dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials
i Esportius de Mallorca, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca en data 15 de
setembre de 2003 (BOIB núm.133 de 23/09/2003), recurs d'alçada davant la
Comissió de Govern 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.
La qual cosa us comunic per general coneixement i als efectes oportuns.
La secretaria delegada
Catalina Ramon Bonet
Palma, 20 de desembre de 2004

—o—
Num. 22961
Anunci d'adjudicació del contracte relatiu al Servei d'atenció
Telefònica al Ciutadà del Consell de Mallorca.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell de Mallorca.
b) Dependència que tramita l'expedient: Economia i Hisenda
(Contractació)
c) Número d'expedient: 45/2004
2. Objecte del contracte.
a)Tipos de contracte: Serveis
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B)Descripció de l'objecte: servei d'atenció telefònica al ciutadà del
Consell de Mallorca
c) Data de publicació de l'anunci de licitació al B.O.I.B.: 04 de desembre
de 2004 nº172
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació: 121.000.-euros (IVA inclòs).
5. Adjudicació.
a) Data: 16 de desembre de 2004
b) Contractista: Mallorca Informática de Servicios Administrativos
S.L.
c)
d)

Nacionalitat: Espanyola
Import d'adjudicació: 120.000.-euros
Palma, 16 de desembre de 2004.
El Secretari General del Consell de Mallorca,
Sr. Bartomeu Tous Aymar.

—o—
Num. 22962
Resolució per la qual s'estableix els preus plaça/dia paer a l'any
2005 als centres residencial i als centres d'estades diürnes per a
persones majors amb el quals es realitzin concerts de reserva i
ocupació de places.
El Sr. President en data 17 de desembre de 2004 ha dictat la següent resolució:
Vista la proposta de la direcció de l'àrea de recursos assistencials on consten els següents antecedents:
' El Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord adoptat el 15 de setembre de 2003, acordà la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, en endavant, l'Institut, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, de
forma directa i descentralitzada de les competències atribuïdes per qualsevol
títol al Consell en matèria de serveis socials i esports.
Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 14/2001,
de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social.
D'acord amb l'art. 9.1 e) correspon a l'Institut la concertació i reserva d'ocupació de places residencials per a persones majors i per a persones amb
minusvalidesa, amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre.
Per al desenvolupament de la seva actuació, en la protecció del col·lectiu
de les persones majors, l'Institut compta amb una xarxa de places en centres
residencials per a persones assistides, centres residencials per a persones vàlides
i serveis d'estades diürnes tan de titularitat pròpia com concertades.
L'article 2 a) del Decret 38/1999, de 16 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic de l'acció concertada amb entitats sense afany de lucre de l'Institut Balear
d'Afers Socials, estableix que podran ser objecte de concert la reserva i ocupació de places o prestació de serveis concrets a beneficiaris de l'Institut Balear
d'Afers Socials, designats per aquest de conformitat amb els seus criteris generals sobre selecció de beneficiaris o atorgament de serveis. Aquestes referències
s'han d'entendre fetes avui a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca'.
Per tot això, i en exercici de les competències que em confereix la legislació vigent,
RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de preus plaça/dia que abonarà l'Institut en
centres residencials i en centres d'estades diürnes per a persones majors amb els
quals es realitzin concerts de reserva i ocupació de places seran els següents:
Places residencials per a persones assistides: 40.10 euros
Places a serveis d'estades diürnes: 23.67 euros
Segon. Els usuaris de places concertades per l'Institut a serveis d'estades
diürnes han de contribuir al finançament de la seva plaça amb el 40% dels seus
ingressos i els usuaris de places residencials concertades contribuiran amb el
75% dels seus ingressos. Aquesta contribució dels usuaris no podrà ser en cap
cas superior al cost de la plaça.
Tercer. El preu de plaça reservada serà del 50% del cost establert per plaça
ocupada.
Quart. Mínim per a despeses personals per a beneficiaris de centres residencials:
Als beneficiaris ingressats individualment se'ls ha de garantir —per a des-

