
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CPH
Document: Resolució rectificació i requeriment 
SER 06/17

Resolució de rectificació d'errors aritmètics de la resolució de la presidenta de
l'IMAS de 7 d'agost de 2017 relativa al requeriment de documentació prèvia a
l’adjudicació del contracte del servei per al desenvolupament dels programes de
formació per a la inserció social i laboral amb la finalitat de donar resposta a les
necessitats  de  reinserció  de  les  persones  usuàries  del  Servei  Especialitzat
d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i 2018, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, en relació amb l'import de la garantia
definitiva per als lots 20, 21, 22 i 23 i de nou requeriment de documentació prèvia
a l'adjudicació d'aquests lots

Fets

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, d'ara endavant IMAS, mitjançant
resolució de 7 d'agost de 2017, dins el marc de la licitació contracte del servei per al
desenvolupament dels programes de formació per a la inserció social i laboral amb la
finalitat de donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del
Servei  especialitzat  d'inserció social  i  laboral  (SEISL) de l'IMAS,  per a l'any 2017 i
2018,  va requerir  a les entitats que han presentat  les ofertes econòmicament més
avantatjoses i que es relacionen a continuació, perquè, en un termini no superior als
(10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 151.2 del TRLCSP, constituïssin la
garantia definitiva adient:

GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC): Lot 4.
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA:  Lots 2, 3, 5, 6, 15, 16 i 19.
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: Lot 21.
ASSOCIACIÓ PA I MEL: Lots 10 i 22.
FUNDACIÓ DEIXALLES: Lots 8, 11 i 23.
CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: Lots 1, 13, 14, 18 i 20

2.  La Mesa de contractació  es va reunir  el  dia  29 d'agost  de 2017 per  revisar  la
documentació administrativa aportada per aquestes entitats i,  en el  seu cas,  per a
l'adjudicació  del  contracte  de  referència  i  va  observar  diferents  omissions  o
deficiències en la documentació presentada per totes les entitats,  per aquest motiu
se'ls  va  requerir  perquè  esmenassin,  davant  el  Registre  General  de  l'IMAS,  les
esmentades deficiències o omissions. 

3. El dia 5 de setembre de 2017, la Mesa de contractació es reuneix per revisar la
documentació aportada per les entitats per tal d'esmenar les omissions o deficiències
detectades a la seva sessió de dia 29 d'agost de 2017 i conclou que la documentació
presentada és correcta. No obstant això,  en relació amb els lots  20, 21, 22 i 23 la
Mesa comprova que s'ha produït una errada per part de l'IMAS en el càlcul de les
garanties definitives requerides, atès que s'ha tengut en compte l'import mensual dels
tallers i no l'import total que comprèn nou (9) mesos, per la qual cosa es va requerir a
les entitats CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS (lot 20), ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL (lot 21), ASSOCIACIÓ PA I MEL (lot 22) i FUNDACIÓ DEIXALLES
(lot 23)  una garantia definitiva per un import inferior al real, concretament de dos cents
trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €) enlloc  de dos mil  cent  un
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euros amb noranta-vuit cèntims (2.101,98 €) i, en conseqüència, se'ls ha de requerir
que dipositin la diferència, és a dir, mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb quaranta-tres
cèntims (1.868,43 €).

4. L'entitat CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS va presentar declaració
d'exempció de l'obligació de constituir la garantia definitiva exigida d'acord amb el que
preveu l'article 7 del Reial  decret 415/1996, d'1 de març, pel qual s'estableixen les
normes d'ordenació de la Cruz Roja Española (BOE núm. 56 de 5 de març de 1996).

5. Per tot això, la Mesa de Contractació, el dia 5 de setembre de 2017, acorda requerir
a les entitats ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (lot 21), ASSOCIACIÓ PA I MEL (lot 22) i
FUNDACIÓ  DEIXALLES  (lot  23)  perquè  dipositin  la  diferència  de  1.868,43 €  als
efectes de la constitució vàlida de la garantia definitiva adient en relació amb els lots
21, 22 i 23 indicats i concedir, per aquest motiu, a aquestes entitats, un nou termini de
(10) deu dies hàbils per tal que constitueixin aquesta garantia definitiva (diferència).

Fonaments de dret

1. L'article109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de  les  administracions  públiques  preveu  que  les  administracions  públiques  poden
rectificar  en  qualsevol  moment  d'ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. D’acord amb l’article 151.2 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
constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.

3. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7 lletra z) del Text consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovat per
acord del Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de
5 de novembre de 2016).

Per tot això,

Resolc

Primer. Rectificar  el  punt  cinquè  de  la  resolució  de  la  presidenta  de l'IMAS de  7
d'agost de 2017 esmentada en el següent sentit:
Allà on diu:
«Lot 20: Dos cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €)
  Lot 21: Dos cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €)
  Lot 22: Dos cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €)
  Lot 23: Dos cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €)»

Ha de dir:
«Lot 20: Dos mil cent un euros amb noranta-vuit cèntims (2.101,98 €)
  Lot 21: Dos mil cent un euros amb noranta-vuit cèntims (2.101,98 €)
  Lot 22: Dos mil cent un euros amb noranta-vuit cèntims (2.101,98 €)
  Lot 23: Dos mil cent un euros amb noranta-vuit cèntims (2.101,98 €)»
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Segon. Requerir, d'acord amb l'article 151.2 del TRLCSP, a les entitats ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL respecte del lot 21, ASSOCIACIÓ PA I MEL en relació al lot 22 i
FUNDACIÓ DEIXALLES pel que fa al lot 23, perquè dipositin la diferència de mil vuit-
cents seixanta-vuit  euros amb quaranta-tres cèntims (1.868,43 €) als efectes de la
vàlida constitució de la garantia definitiva relativa al contracte de referència i als lots
esmentats. A aquest efecte concedir a aquestes entitats un nou termini no superior als
deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació, perquè
constitueixin aquesta  garantia definitiva (diferència de 1.868,43 €), d'acord amb allò
que s'estableix a la Clàusula H.2. del PCAP, davant, si n'és el cas, la Tresoreria del
Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1 de Palma).

Aquesta  garantia  definitiva  es  podrà  dipositar  mitjançant  efectiu  (transferència
bancària), aval bancari o contracte d'assegurança de caució, tal i com disposa l'article
96.1 del TRSLCP o bé mitjançant retenció en el preu, tal i com permet l'article 96.2 del
TRLSCP.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant, i notificar-la a les entitats
licitadores esmentades al punt segon d'aquesta Resolució 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 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS, aprovat pel Ple
del  Consell  de  Mallorca  de data  13 d'octubre  de  2016 (BOIB núm.  140,  de 5  de
novembre de 2016), 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  qualsevol
moment 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  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 7 de setembre de 2017

La presidenta de l'IMAS N'he pres nota,
la secretària delegada
(BOIB núm. 109 de 05-09-2017) 

Margalida Puigserver Servera M. Àngels Vanrell Julià 

 
                                            Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net                     Pàgina 3 de 3

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

http://www.imasmallorca.net/

	Fonaments de dret
	Resolc

