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Resolució de rectificació d’errada material detectada a la resolució d'aprovació de
l'expedient  de  contractació  del  servei  d'acolliment  residencial  de  menors  en
situació  de  desprotecció  dependents  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(Programes  A-1  a  A-16),  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària,
mitjançant la qual s'aproven els Plecs de Prescripcions Tècniques que han de
regir aquesta contractació

Antecedents

1. Atès que el dia 17 de juny de 2016 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,
en  endavant  IMAS,  va  resoldre  aprovar  l'expedient  de  contractació  del  servei
d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'IMAS
(Programes A-1 a A-16), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

2.  Atès  que al  punt  quart  de  la  part  resolutiva  de la  resolució  consta,  textualment,
Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir aquesta contractació administrativa.

3.  Atès  que  en  data  12  de  juliol  de  2016  ha  tingut  entrada  en  el  Servei
Jurídicoadministratiu  una  sol·licitud  de  la  cap  del  Servei  de  Menors  i  Família  de
rectificació  d'una  errada  material  detectada  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques
Generals i al Plec de Prescripcinons Tècniques Particulars o Específiques corresponent
al Programa A5: Llar mixta al municipi de Manacor o municipis limítrofes. En concret,
l'errada s'ha detectat a la pàgina 4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals on
consta  la  taula  de desplegament  dels  programes residencials,  i  al  títol  del  Plec  de
Prescripcions Tècniques Particulars o Específiques corresponent al Programa A5.

4. Atès que l'errada material afecta a l'especificació de l'edat dels menors destinataris
del programa ja que en lloc de menors de 3 a 13 anys ha de ser menors de 3 a 17 anys.

Consideracions jurídiques

Atès el que es preveu a l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  Les
Administracions Públiques podran, també, rectificar en qualsevol moment,  d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.

Per tot això,

Resolc:

1. Aprovar la rectificació de l’error material observat al Plec de Prescripcions Tècniques
Generals  de  data  28  d'abril  de  2016,  a  la  taula  de  desplegament  dels  programes
residencials que consta a la pàgina 4, per tal que, allà on diu:

«(...)
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PROGRAMA DESCRIPCIÓ
Nombre 
PLACES

5
LLAR INFANTIL MIXTA, DE 3 A 13 ANYS, AL MUNICIPI DE  MANACOR
O LIMÍTROFES. 11

(...)»

ha de dir: 

«(...)

PROGRAMA DESCRIPCIÓ
Nombre 
PLACES

5
LLAR INFANTIL MIXTA, DE 3 A 17 ANYS, AL MUNICIPI DE  MANACOR
O LIMÍTROFES. 11

(...)»

2. Aprovar la rectificació de l’error material observat al  títol del Plec de Prescripcions
Tècniques  Particulars  o  Específiques  corresponent  al  Programa  A5:  Llar  mixta  al
municipi de Manacor o municipis limítrofes, de data 15 d'abril de 2016, per tal que, allà
on diu:

«(...)

PROGRAMA 5:  LLAR MIXTA DE 3  A 13  ANYS,  DE 11  PLACES,  AL MUNICIPI  DE
MANACOR O MUNICIPIS LIMÍTROFES.

(...)»

ha de dir: 

«(...)

PROGRAMA 5:  LLAR MIXTA DE 3  A 17  ANYS,  DE 11  PLACES,  AL MUNICIPI  DE
MANACOR O MUNICIPIS LIMÍTROFES.

(...)»

3. Notificar  aquesta resolució a la Direcció Insular de Menors i  Família,  a la Secció
Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS.

4. 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.
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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, 12 de juliol de 2016
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada
per suplència 

Margalida Puigserver Servera Isabel Moragues Marqués
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