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Resolució de desistiment de l’expedient de contractació administrativa relativa al
servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social
amb toxicomania «Sa Placeta» i inici d'un nou expedient.
Antecedents.
1. En data 20 d'abril de 2017 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu
l’informe del cap de la Secció d'Inserció Social amb el vistiplau de la de la directora
insular d'Inclusió Social, emès el dia 19 d'abril de 2017, en el qual es justifiquen la
necessitat i la idoneïtat de contractar el servei de d'acolliment i promoció social per a
persones en situació d'exclusió social amb toxicomania «Sa Placeta»
2. L'11 de maig de 2017, mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS, es va iniciar
el corresponent expedient per contractar el servei esmentat.
3. El 19 de juliol de 2017, mitjançant resolució de la presidenta de l’IMAS, es va
aprovar l’expedient de contractació de referència, mitjançant procediment obert, i
s’aprovaren els plecs de prescripcions tècniques i el de clàusules administratives
particulars que havien de regir el contracte.
4. Una vegada publicat l'anunci al BOIB i al DOUE i abans que finalitzàs el termini per
presentar ofertes, l'àrea promotora de la contractació va detectar unes errades en els
perfils professionals exigits i va sol·licitar l'aprovació d'uns nous plecs de prescripcions
tècniques. En el moment de dictar aquesta resolució no s'ha presentat cap oferta.
Fonaments jurídics.
1. D’acord amb el que estableix l’article 155 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
(TRLCSP), 2. La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del
procediment només podran acordar-se per l'òrgan de contractació abans de
l'adjudicació.
Així mateix, 4. El desistiment del procediment haurà d'estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la
concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou
procediment de licitació.
2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació es la Presidència de l’IMAS,
d’acord amb l’article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.
3. L'aprovació d'uns nous plecs de prescripcions tècniques exigeix l'elaboració d'un
nou informe econòmic i l'aprovació d'uns nous plecs de clàusules administratives, de
manera que l'actuació més ajustada a dret és aprovar una resolució de desistiment del
procediment actual i iniciar-ne un nou, en el qual es poden donar per reproduïts els
documents que ja en formaven part i no es vegin afectats pels canvis proposats.
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Resolució
Per tot això, resolc:
1. Desistir del procediment de contractació del servei de d'acolliment i promoció social
per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania «Sa Placeta».
2. Iniciar un nou expedient per contractar el servei d'acolliment i promoció social per a
persones en situació d'exclusió social amb toxicomania «Sa Placeta», atès l’informe
del cap de la Secció d'Inserció Social emès el dia 1 d'agost de 2017. En aquest nou
procediment es donaran per reproduïts els actes administratius i els documents que no
es vegin afectats pels canvis proposats en el nou plec de prescripcions tècniques.
Ordenar que s'elabori el plec de clàusules administratives i que es fiscalitzi prèviament
l’expedient.
3. Notificar aquesta resolució a la Direcció Insular d'Inclusió Social, al Servei de Gestió
Econòmica, a la Intervenció Delegada i publicar-la en el BOIB, el DOUE i el 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 27.1 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
21/02/2012), en relació amb l'article 14.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs d’alçada
davant el Consell Executiu 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.
Palma, 2 d'agost de 2017
N'he pres nota,
La secretària delegada

La presidenta

(BOIB núm. 160, de 14-11-2006)

Margalida Puigserver Servera

Inmaculada Borrás Salas
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