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Resolució de rectificació d'errada material  detectada al  Plec de prescripcions
tècniques que regeix el contracte del  subministrament de vehicles, mitjançant
arrendament,  per  als  serveis  i  centres  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant
resolució de 12 de maig de 2015, va iniciar el corresponent expedient per contractar el
subministrament  de  vehicles,  mitjançant  arrendament,  per  als  serveis  i  centres  de
l’IMAS.
  
2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de  dia  5 de  juny  de  2015,  va  aprovar
l’expedient  de  referència  mitjançant  procediment  obert  i  s’aprovaren  el  Plec  de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al DOUE el 12 de juny de 2015, al BOIB
núm. 90, de 18 de juny de 2015 i al BOE núm. 147 de 20 de juny de 2015, estant
actualment en termini de presentació de proposicions.

4. L'1 de juliol de 2015 va tenir entrada en el Servei Jurídicoadministratiu l’informe del
cap del Negociat de Serveis Generals en el qual s'adverteix d'una errada material en el
punt 2, a la pàgina 5, del Plec de prescripcions tècniques de 29 d'abril de 2015.

Així mateix, s'adjunta un nou Plec de prescripcions tècniques, de dia 30 de juny de
2015, amb la corresponent rectificació.

Fonaments de dret

D’acord amb 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.

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Aprovar la rectificació de l’error material observat al Plec de prescripcions tècniques
de 29 d'abril de 2015 que s’ha fet esment més amunt, per tal que, allà on diu:
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«  2.-  TIPUS  I  CARACTERÍSTIQUES  TÈCNIQUES  MÍNIMES  QUE  HAN  DE  TENIR  ELS
VEHICLES (vehicles aptes per ser conduïts per personal en possessió del permís de conducció
B)

c) Característiques de la furgoneta de 9 places 

- Seguretat

3. Airbag frontal i lateral de conductor i acompanyant.»

Ha de dir:

«2.-  TIPUS  I  CARACTERÍSTIQUES  TÈCNIQUES  MÍNIMES  QUE  HAN  DE  TENIR  ELS
VEHICLES (vehicles aptes per ser conduïts per personal en possessió del permís de conducció
B)

c) Característiques de la furgoneta de 9 places 

- Seguretat

3. Airbags frontals de conductor i acompanyant (mínim 2 airbags).»

2. Aprovar el nou Plec  de prescripcions tècniques de 30 de juny de 2015 que ha de
regir aquesta contractació administrativa.

3. Obrir de nou el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB), amb un termini de presentació d’ofertes de quaranta (40) dies
naturals comptats a partir  del dia següent al de la data d’enviament de l’anunci de
licitació a la Comissió europea, d’acord amb l’establert als articles 142.1 i 159.1 del
TRLCSP. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.

4. Notificar aquesta resolució al cap  del Negociat de Serveis Generals, al Servei de
Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS. 

5. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS.

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot  interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article
40 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant la Presidència de l’IMAS en el termini de
quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi tramès la notificació
d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar en el
registre de l’IMAS i s’hi ha d’adjuntar la documentació que estableix l’article 44.4 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que és la següent:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri
unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en
què es pot sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b)  El  document  o  documents  que acreditin  la  legitimació  de l’actor  quan la
tengui perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
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c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació
de l’expedient en què s’hagi dictat o del diari oficial o perfil de contractant en
què s’hagi publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que
s’ha de presentar davant  la Presidència de l’IMAS en el termini  previst  en l’apartat
anterior per interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment
que n’hagi de ser objecte. 

En  cas  que  no  s’opti  per  aquesta  via,  es  pot  interposar  directament  un  recurs
contenciós  administratiu  davant  la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 2 de juliol de 2015
N’he pres nota.

La presidenta en funcions La secretària delegada 
(BOIB núm. 160 de 14-11-2006)

Catalina Cirer Adrover Immaculada Borrás Salas
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