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Document: resolució
CESP 01/15 Rectificació errada material

Resolució de rectificació d’errada material detecta da a la resolució de dia 22 de
gener de 2015,  relativa a l’adjudicació del contrac te administratiu especial per
desenvolupar quatre programes formatius d’inserció social i laboral per donar
una atenció prioritària a les necessitats d’inserci ó de les persones destinatàries
de la renda mínima d’inserció per a l’any 2015 i 20 16 mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària 

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant resolució de 22 de gener de
2015, va adjudicar la contractació de quatre programes formatius d’inserció social i laboral per a
donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la
renda mínima d’inserció per a l’any 2015 i 2016, i, al punt 2 de la resolució esmentada,  va
resoldre el següent::

« 2. Adjudicar la contractació de quatre programes formatius d’inserció social i laboral per a
donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la
renda mínima d’inserció per a l’any 2015 i 2016, amb estricta subjecció als plecs de clàusules
administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, amb inclusió de les
Millores Socials ofertes i que es recullin a l'acta de dia 12 de desembre de 2014, a favor de les
entitats que més abaix  es relacionen, amb una duració des de dia 1 de febrer de 2015 fins a
dia 31 de gener de 2017, per un import total de sis-cents noranta-tres mil quatre-cents quinze
euros amb trenta-sis cèntims  (693.415,36 €) IVA exempt,  amb la següent distribució:

LOT ENTITAT 2015
(11  mesos)
(Beques  10
mesos)

2016 
(12 mesos)
(Beques  11
mesos)

2017 
(1 mes)
(Beques  1
mes)

Import
d’adjudicaci
ó  +  22
mesos
beques  (IVA
exclòs)

1

FUNDACIÓ PER A
LA FORMACIÓ I LA

RECERCA 

G57433922

45.173,33€
+27.000,00€

49.280,00€
+29.700,00€

4.106,67€ 
+2.700,00€

157.960,00 €
(98.560,00

+59.400,00)

2

ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL

G07444086

55.902,00€
+27.000,00€

60.984,00€
+29.700,00€

5.082,00€
+2.700,00€

181.368,00 €
(121.968,00+

59.400,00)

3

ASSOCIACIÓ PÀ I
MEL 

G077694433

53.349,71€+
27.000,00€

58.199.68€
+29.700,00€ 4.849,97€

+2.700,00€

175.799,36€
(116.399,36+

59.400,00)

4
FUNDACIÓ IRES

G64147184 

54.490,33€
+27.000,00€

59.444,00€
+29.700,00€ 4.953,67€

+2.700,00€

178.288,00€
(118.888,00+

54.400)
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TOTAL 316.915,37€ 346.707,68€ 29.792.31€ 693.415,36 €

»

2. Atès l’errada material detectada a aquesta resolució al punt 2 de la part resolutiva, relatiu a
l'import de les beques de la Fundació IRES que hi figuren a la columna de: Import d’adjudicació
+ 22 mesos beques (IVA exclòs),  on consten 54.400,00€,  en lloc de  59.400,00€, si bé es tracta d'un
error de transcripció que no afecta a l'import total.

Fonaments de dret

1. 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 la errada material observada al punt 2 de la part resolutiva de la
resolució  resolució de dia 22 de gener de 2015, relatiu a l'import de les beques de la Fundació
IRES que hi figuren a la columna de: Import d’adjudicació + 22 mesos beques (IVA exclòs) ,  on
consten 54.400,00€, en lloc de  59.400,00€, per tal que allà on diu:

«(...)

LOT ENTITAT 2015
(11  mesos)
(Beques  10
mesos)

2016 
(12 mesos)
(Beques  11
mesos)

2017 
(1 mes)
(Beques  1
mes)

Import
d’adjudicaci
ó  +  22
mesos
beques  (IVA
exclòs)

1

FUNDACIÓ PER A
LA FORMACIÓ I LA

RECERCA 

G57433922

45.173,33€
+27.000,00€

49.280,00€
+29.700,00€

4.106,67€ 
+2.700,00€

157.960,00 €
(98.560,00

+59.400,00)

2

ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL

G07444086

55.902,00€
+27.000,00€

60.984,00€
+29.700,00€

5.082,00€
+2.700,00€

181.368,00 €
(121.968,00+

59.400,00)

3

ASSOCIACIÓ PÀ I
MEL 

G077694433

53.349,71€+
27.000,00€

58.199.68€
+29.700,00€ 4.849,97€

+2.700,00€

175.799,36€
(116.399,36+

59.400,00)
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4
FUNDACIÓ IRES

G64147184 

54.490,33€
+27.000,00€

59.444,00€
+29.700,00€ 4.953,67€

+2.700,00€

178.288,00€
(118.888,00+

54.400)

TOTAL 316.915,37€ 346.707,68€ 29.792.31€ 693.415,36 €

»

digui:
« (...)

LOT ENTITAT 2015
(11  mesos)
(Beques  10
mesos)

2016 
(12 mesos)
(Beques  11
mesos)

2017 
(1 mes)
(Beques  1
mes)

Import
d’adjudicaci
ó  +  22
mesos
beques  (IVA
exclòs)

1

FUNDACIÓ PER A
LA FORMACIÓ I LA

RECERCA 

G57433922

45.173,33€
+27.000,00€

49.280,00€
+29.700,00€

4.106,67€ 
+2.700,00€

157.960,00 €
(98.560,00

+59.400,00)

2

ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL

G07444086

55.902,00€
+27.000,00€

60.984,00€
+29.700,00€

5.082,00€
+2.700,00€

181.368,00 €
(121.968,00+

59.400,00)

3

ASSOCIACIÓ PÀ I
MEL 

G077694433

53.349,71€+
27.000,00€

58.199.68€
+29.700,00€ 4.849,97€

+2.700,00€

175.799,36€
(116.399,36+

59.400,00)

4
FUNDACIÓ IRES

G64147184 

54.490,33€
+27.000,00€

59.444,00€
+29.700,00€ 4.953,67€

+2.700,00€

178.288,00€
(118.888,00+

59.400,00)

TOTAL 316.915,37€ 346.707,68€ 29.792.31€ 693.415,36 €

»

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la a  les  entitats
d'adjudicatàries, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció delegada, al responsable del
contracte i  a Coordinació d’Inclusió.
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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 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, 28 de gener de 2015

N’he pres nota
La presidenta La secretària delegada per substitució

Catalina Cirer Adrover     Amparo Solanes Calatayud   
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