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Resolució  per  la  qual  es  desestima  la  impugnació  de ls  plecs  del  programa
d'intervenció per a famílies i menors adolescents e n crisi en situació de risc de
desprotecció dependents de l'IMAS mitjançant proced iment obert i tramitació i
ordinària,  presentada per  GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE  Y TRABAJO
CON MENORES (GREC)

Antecedents

1. El gerent de l’IMAS, mitjançant resolució 12 de novembre de 2014, i de conformitat
amb l’informe esmentat abans, va iniciar el l'expedient de contractació del servei relatiu
al programa d'intervenció per a famílies i menors adolescents en crisi en situació de
risc de desprotecció dependents de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació i
ordinària.

2. L'anunci de licitació relatiu a aquesta contractació es va publicar al BOIB núm. 81 de
30 de maig de 2015 i la seva rectificació es va publicar al BOIB núm. 85 de 6 de juny
de  2015.

3. El dia 15 de juny de 2015 va tenir entrada al Registre General de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials amb el núm. 19587 escrit de la gerent del GRUPO DE EDUCADORES
DE  CALLE  Y  TRABAJO  CON  MENORES  (GREC)  d'impugnació  dels  plecs  de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives regidors de la licitació d'aquest
contracte que estan en període d'exposició pública.

4. El gerent de l'IMAS, mitjançant resolució de dia 16 de juny de 2015 va resoldre
suspendre la licitació de la contractació fins que no es resolgués la impugnació dels
plecs esmentada i publicar aquesta resolució al perfil del contractant.

5. La mesa de contractació s'ha reunit avui en sessió pública i ha acordat proposar a
l'òrgan de contractació en base a l'informe emès pel  Servei de Menors i Família el dia
24 de juny de 2015 la desestimació de les al·legacions de GRUPO DE EDUCADORES
DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC) i aixecar la suspensió de la licitació.

6.  De conformitat amb l'establert a l'article 109 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 i d’acord amb la resolució de la presidenta de l’IMAS, de data 15 de febrer de
2012 (BOIB núm. de 8 de març de 2012), de delegació en favor del director gerent de
la contractació que hagi de fer l’IMAS, el pressupost de la qual sigui igual o inferior a
cinquanta mil euros (50.000,00 €),

Resolc:

               1. Desestimar les al·legacions als plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules
administratives particulars  del contracte de servei relatiu al Programa d'Intervenció per
a  famílies  i  menors  adolescents  en  crisi  i  en  situació  de  risc  de  desprotecció
presentades per GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRBAJO CON MENORS
(GREC). 
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2. Aixecar la suspensió de la licitació d'aquesta contractació aprovada per resolució del
gerent de dia 16 de juny de 2015 i reprendre el termini de presentació d'ofertes a la
licitació d'aquest contracte, pel temps que restava quan es va acordar la suspensió.

3. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS.

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  Insular 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, 1 de juliol de 2015
N’he pres nota.

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

Álvaro Celdrán Rasines Immaculada  Borrás  Salas
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