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Resolució de rectificació d’errades de la resolució  de data 21 de juny de 2017
relativa al requeriment de documentació prèvia  i d ipòsit de la garantia definitiva
en  relació  a  l’adjudicació  del  contracte  de  les  obr es  de  reforma interior  del
pavelló  destinat  a  menjador  de  la  Residència  Llar  d 'Ancians,  que  inclou  la
contractació de dues (2) persones perceptores de la  renda mínima d’inserció

Atès que el 21 de juny de 2017 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS)  va  dictar  una resolució  mitjançant  la  qual  es  requereix  a  l'empresa  SORT
D'ENFORA, SL per  a que presenti  la  documentació prèvia i  dipòsit  de la  garantia
definitiva en relació a l’adjudicació del contracte  de les  obres  de reforma interior del
pavelló destinat a menjador de la Residència Llar d'Ancians, que inclou la contractació
de  dues  (2)  persones  perceptores  de  la  renda  mínima  d'inserció,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

Atès  que  s’ha  detectat  una  errada  material  a  la  part  resolutiva  de  l’esmentada
resolució, en el punt 4 pel que fa a l'import de la garantia definitiva.

Atès el que es preveu a l’art. 109.2 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  en  quant  a  que  les
administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment   i d'ofici, els errors
materials existents en els seus actes, i en ús de les atribucions conferides i d'acord
amb la lletra z) de l'article 7.2 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, la
presidenta de l'IMAS té competència per resoldre aquesta rectificació.

Per tot això,

Resolc:

1. Aprovar la correcció dels errors materials observats a la resolució de la presidenta
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 21 de juny de 2017, mitjançant la qual es
requereix a l'empresa SORT D'ENFORA, SL per a que presenti la documentació prèvia
i dipòsit de la garantia definitiva en relació a l’adjudicació del contracte de les obres de
reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Residència Llar d'Ancians,  que
inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima d'inserció,
per tal que a la part resolutiva, 

allà on diu: 
«...

4. Requerir  a l'empresa  SORT D'ENFORA SL  per a què constitueixi, en el  
mateix  termini   la  garantia  definitiva,  davant  la  Tresoreria  del  Consell  de  
Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma) per un import d'onze mil sis-cents 
onze euros amb vuitanta-set cèntims (11.611,87 €). Aquesta garantia definitiva 
es  podrà  dipositar  mitjançant  efectiu  (document  ingrés),  aval  bancari  o  
assegurança  de  caució,  tal  com  disposa  l’article  96.1  del  TRLCSP o  bé  
mitjançant retenció del preu, tal com permet l’article 96.2 del TRLCSP.
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...»
         
digui:

«...

4. Requerir  a l'empresa  SORT D'ENFORA SL  per a què constitueixi, en el  
mateix  termini   la  garantia  definitiva,  davant  la  Tresoreria  del  Consell  de  
Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma)  per un import de devuit mil sis-
cents onze euros amb vuitanta-set cèntims (18.611,8 7 €). Aquesta garantia 
definitiva es podrà dipositar mitjançant efectiu (document ingrés), aval bancari 
o  assegurança de caució,  tal  com disposa l’article  96.1 del  TRLCSP o bé  
mitjançant retenció del preu, tal com permet l’article 96.2 del TRLCSP.

...»

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la a l’adjudicatari 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, 27 de juny de 2017

        N’he pres nota
La presidenta        La secretària delegada 

       (BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Margalida Puigserver Servera       Inmaculada Borrás Salas
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