
Servei jurídicoadministratiu
Ref.: CCB
Document: Resolució 
SUB 07/15 (Rectificació error material)

Resolució  de  rectificació  d’errada  material  detecta da  al  plec  de  clàusules
administratives  de  la  licitació  per  a  la  contractac ió  del  subministrament  de
vestuari i equips de protecció individual per al pe rsonal dels centres residencials
de l'Institut Mallorquí Mallorquí d'Afers Socials m itjançant procediment obert i
tramitació ordinària  

Antecedents

1. Atès que el dia 23 de juny de 2015 la presidenta en funcions va aprovar l'expedient
de contractació del subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al
personal  dels  centres  residencials  de  l'Institut  Mallorquí  Mallorquí  d'Afers  Socials
mitjançant  procediment  obert  i  tramitació ordinària   i  també els  plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.

2. Atès que  s’ha detectat una errada material en el punt: A.2 Altres sistemes per a
determinar el preu (especificau-hi el que és aplicable) del quadre de característiques
del contracte en les unitats previstes del lot 5.

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  als  plec  de  clàusules
administratives particulars  en el punt: A.2 Altres sistemes per a determinar el  preu
(especificau-hi el que és aplicable) del quadre de característiques del contracte en les
unitats previstes del lot 5 que s’ha fet esment més amunt, per tal que, allà on diu: 

“
LOT 5

(Manteniment)
Camises cel m/curta 10,21 €

104 Camises cel m/llarga 10,98 €
96 Jerseis blaus m/llarga 20,98 €
104 Calcons llargs 4 butx. 16,85 €
80 Guardapits blaus 16,45 €
62 Monos color blanc 21,40 €
68 Sabates de seguretat (parells) 36,67 €

”

(...)”
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ha de dir: 

“
LOT 5

(Manteniment)
 104 Camises cel m/curta 10,21 €

96 Camises cel m/llarga 10,98 €
104 Jerseis blaus m/llarga 20,98 €
80 Calcons llargs 4 butx. 16,85 €
62 Guardapits blaus 16,45 €
68 Monos color blanc 21,40 €
33 Sabates de seguretat (parells) 36,67 €

”

(...)”

2. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.

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, 14 de juliol de 2015
La presidenta

Margalida Puigserver Servera N’he pres nota, 
La secretària delegada 
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Immaculada Borrás Salas
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