
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CPH
Document: Resolució adjudicació (LOTS 21, 22 i 23)
SER 06/17

Resolució d’adjudicació del  contracte del  servei  per al  desenvolupament dels
programes de formació per a la inserció social i laboral amb la finalitat de donar
resposta a  les necessitats de reinserció de les persones usuàries del  Servei
especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i 2018,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, d'ara endavant IMAS, mitjançant
resolució  de 19 de gener  de 2017,  i  de  conformitat  amb l’informe emès el  10  de
novembre de 2016 pel  cap de la Secció de Prestacions, va iniciar el  corresponent
expedient per contractar el  servei consistent en el desenvolupament dels programes
de formació per a la inserció social i laboral amb la finalitat de donar resposta a les
necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció
social  i  laboral  (SEISL) de l'IMAS,  per a l'any 2017 i  2018,  que es divideix en els
lots/cursos següents:

DENOMINACIÓ NOMBRE DE CURSOS/
LOTS

ZONES (amb els municipis)

MODA
LITAT

A

CURSOS D'OCUPACIONS 
DE TASQUES AUXILIARS.

Domini de tècniques 
molt concretes i 
repetitives. Activitats de 
treball relativament 
simples corresponents a 
processos normalitzats.

200 hores lectives i 80 de
pràctiques.

LOT  1:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA A: Palma, Calvià i 
Andratx.

LOT  2:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT  3:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT  4:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT  5:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

LOT  6:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
tecnològiques  bàsiques  (ús  d'eines
informàtiques, etc.)

LOT  7:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
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amb  un  mòdul  de  competències  laborals
empresarials  i  per  al    emprenedoria      bàsiques
(identificació d'oportunitats per crear empreses,
etc.)

LOT  8:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA B: Àrea tramuntana 
(Banyalbufar, Esporles, 
Estellencs, Puigpunyent, 
Bunyola, Valldemossa, Sóller, 
Fornalutx, Deià, Escorca); 
Àrea Raiguer (Alaró, 
Binissalem, Búger, 
Campanet,Consell, Inca, 
Lloseta, Marratxí, Mancor del 
Vall, Santa Maria, Selva); Àrea
Nord (Alcúdia, Muro, 
Pollença, Sa Pobla, 
S.Margalida).

LOT  9:  1  curs  d'ocupació  amb  tasques  auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT 10:  1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT 11: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT 12: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

LOT 13: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb un mòdul d'habilitats socials bàsiques

ZONA C: Àrea Llevant 
(Capdepera, Artà, Sant 
Llorenç, Porreres, Manacor, 
Son Servera. Felanitx);   
Mancomunitat. des Pla 
(Algaida, Ariany, Costitx, 
Lloret, Llubí, Maria de la 
Salut, Montuïri, Petra, Sant 
Joan, Sta. Eugènia, Sencelles, 
Sineu, Villafranca.); Àrea 
Migjorn (Campos, Ses 
Salines, Santanyí, Llucmajor).

LOT 14: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
intel·lectuals  bàsiques (memòria,  atenció,
creativitat, etc.)

LOT 15: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
personals  bàsiques (adaptació  al  canvi,
emocions, etc.)

LOT 16: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
interpersonals bàsiques (comunicació, treball en
equip, etc.)

LOT 17: 1 curs d'ocupació amb tasques auxiliar
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
organitzacionals    bàsiques  (gestió  de  la
informació, gestió i  maneig de recursos, etc.)

CURSOS D'OCUPACIONS 
DE TASQUES 
TÈCNIQUES.
Domini de tècniques 
pròpies en activitats 
professionals ben 
determinades.

LOT 18: 1 curs d'ocupació amb tasques  tècniques
amb  un  mòdul  de  competències  socials
avançades   .

Qualsevol zona.

LOT 19: 1 curs d'ocupació amb tasques  tècniques
amb  un  mòdul  de  competències  laborals
avançades   .
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300 hores lectives i 80 de
pràctiques.

M
O

DA
LI

TA
T 

B TALLERS FORMATIUS 
d'inserció social i laboral 
estructurats en sessions 
temàtiques.

40 HORES MENSUALS 
CADA TALLER

LOT 20: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
per  a  usuaris  en  situació  de  vulnerabilitat  a  la
zona A
LOT 21: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
per a usuaris d'alt risc d'exclusió socialt a la zona
A
LOT 22: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
a la zona B
LOT 23: 1 taller formatiu d'inserció social i laboral
a la zona C

ZONA A. 2 Tallers (*): 
1 per a usuaris en situació de 
vulnerabilitat.
1 per a usuaris d’alt risc 
d’exclusió social
ZONA B. 1 Taller.
ZONA C. 1 Taller.

(*) El fet diferencial és que els usuaris d’alt risc d’exclusió  presenten altres problemàtiques greus que els
impedirien la seva incorporació sociolaboral a curt i mig termini per factors associats com canvis recents en
la situació sociofamiliar, sobrecàrregues d’obligacions, molt baixa qualificació formativa, i una mancança
d’habilitats socials greu a la vegada que es pot donar inestabilitat emocional, dificultats culturals i manca
d’habilitats laborals.

2.  El  dia  11  d'abril  de  2017,  una  vegada  fiscalitzat  l'expedient  per  la  Intervenció
Delegada i realitzada la resta de tràmits preceptius corresponents, la presidenta de
l’IMAS va aprovar l’expedient de referència mitjançant procediment obert, així com el
Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  (PCAP)  i  el  Plec  de  Prescripcions
Tècniques que regeixen el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 48 de 22 d'abril de 2017, i
es varen presentar en temps i  forma les següents entitats d'acord amb el següent
detall per lots:

⁻ NAÜM-PROJECTE SOCIOEDUCATIU.  GERMANES DE LA CARITAT DE SANT
VICENÇ DE PAÜL: lots/cursos 3 i 4.

⁻ GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC):
lots/cursos 3 i 4.

⁻ FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA:  lots/cursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15,
16 i 19. 

⁻ ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: lot/curs 21.
⁻ ASSOCIACIÓ PA I MEL: lots/cursos 10 i 22.
⁻ FUNDACIÓ DEIXALLES: lots/cursos 8, 11, 22 i 23.
⁻ CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: lots/cursos 1, 13, 14, 18 i 20.
⁻ FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP: lots/cursos 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

4.  La  Mesa  de  contractació  es  va  reunir:  el  dia  11  de  maig  per  qualificar  la
documentació general presentada pels licitadors als sobres núm. 1; els dies 17 i 22 de
maig per a l'obertura dels sobres núm. 3 amb les proposicions tècniques relatives als
criteris avaluables mitjançant fórmules i el dia 10 de juliol per a la lectura de l'informe
relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules i per a l'obertura dels sobres núm. 2
amb les proposicions econòmiques de les entitats licitadores. Una vegada obertes les
ofertes,  la  Mesa  va  constatar  que  les  ofertes  presentades  per  CREU  ROJA
ESPANYOLA A LES  ILLES  BALEARS  en  relació  amb  els  lots  1,  13,  14  i  18;
FUNDACIÓ DEIXALLES en relació amb el lot 11 i FUNDACIÓ PA I MEL en relació
amb els lot 10  eren anormalment baixes i va acordar requerir-les perquè justificassin
la viabilitat de les seves ofertes en un termini de 10 dies hàbils.
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5. Les tres entitats varen presentar en forma i en termini  la justificació documental
requerida, per la qual cosa, la Mesa de Contractació es va reunir el dia 2 d'agost i, a la
vista dels informes de valoració emesos per la Secció de Prestacions on s'indica que
les ofertes presentades no es poden considerar desproporcionades o temeràries, va
acordar  proposar  a  l'òrgan  de  contractació  mantenir  la  classificació  de  les  ofertes
inicials, per cada lot, recollida a l'Acta de dia 10 de juliol, i requerir a les entitats que es
relacionen  a  continuació  perquè,  d'acord  amb  el  que  disposa  l'article  151.2  del
TRLCSP,  en  un  termini  no  superior  als  deu  (10)  dies  hàbils  comptadors  des  de
l'endemà de rebre la notificació, presentassin la documentació que acrediti els requisits
de capacitat, representació, classificació i habilitació professional en els termes que
s'assenyalen a la  Clàusula 20.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
perquè, en el mateix termini, constituïssin la garantia definitiva:

⁻ GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC):
Lot 4.

⁻ FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA:  Lots 2, 3, 5, 6, 15, 16 i 19.
⁻ ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: Lot 21.
⁻ ASSOCIACIÓ PA I MEL: Lots 10 i 22.
⁻ FUNDACIÓ DEIXALLES: Lots 8, 11 i 23.
⁻ CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: Lots 1, 13, 14, 18 i 20.

6.  La Mesa de contractació  es  va reunir  el  dia  29 d'agost  de 2017 per  revisar  la
documentació administrativa aportada per aquestes entitats i,  en el  seu cas,  per a
l'adjudicació  del  contracte  de  referència  i  va  observar  diferents  omissions  o
deficiències en la documentació presentada per totes les entitats,  per aquest motiu
se'ls  va  requerir  perquè  esmenassin,  davant  el  Registre  General  de  l'IMAS,  les
esmentades deficiències o omissions. 

7. El dia 5 de setembre de 2017, la Mesa de contractació es va reunir per revisar la
documentació aportada per les entitats en la forma i en el termini establerts per tal
d'esmenar les omissions o deficiències detectades a la seva sessió de dia 29 d'agost
de  2017  i  va  concloure  que  la  documentació  presentada  s'adequa  a  la  legislació
vigent.

No obstant això,  en relació amb els lots 20, 21, 22 i 23 la Mesa va comprovar que
s'havia produït una errada per part de l'IMAS en el càlcul de les garanties definitives
requerides, atès que s'ha tengut en compte l'import mensual dels tallers i no l'import
total que comprèn nou (9) mesos, per la qual cosa s'ha requerit a les entitats CREU
ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS (lot 20), ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL
(lot 21), ASSOCIACIÓ PA I MEL (lot 22) i FUNDACIÓ DEIXALLES (lot 23) una garantia
definitiva per un import inferior al real, concretament de dos cents trenta-tres euros
amb cinquanta-cinc cèntims (233,55 €) enlloc de dos mil cent un euros amb noranta-
vuit  cèntims (2.101,98 €)  i,  en  conseqüència,  se'ls  ha de requerir  que dipositin  la
diferència,  és  a  dir,  mil  vuit-cents  seixanta-vuit  euros  amb  quaranta-tres  cèntims
(1.868,43 €).

A la vista de tot això, la Mesa de contractació va acordar:

-  Proposar  al  l'òrgan  de  contractació,  atès  que  compleixen  els  requisits  per  ser
adjudicatàries del contracte  del servei per al  desenvolupament dels programes de
formació per a la inserció social  i  laboral  amb la finalitat  de donar resposta a les
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necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció
social i laboral (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i 2018, l'adjudicació del contracte a
les entitats i pels lots d'acord amb el següent detall:

LOT 10: ASSOCIACIÓ PA I MEL.
LOTS 1,  13,  14,  18  i  20  (atès  que  l'entitat  ja  va  acreditar  la  seva exempció  
respecte  de  l'obligació  de  constituir  la  garantia  definitiva):  CREU  ROJA  
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS.
LOTS 8 i 11: FUNDACIÓ DEIXALLES.
LOTS 2, 3, 5, 6, 15, 16 i 19: FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA.
LOT 4: Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC).

- Requerir a les  entitats ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (lot 21), ASSOCIACIÓ PA I
MEL (lot  22)  i  FUNDACIÓ  DEIXALLES  (lot  23)  perquè  dipositin  la  diferència  de
1.868,43 € als efectes de la constitució vàlida de la garantia definitiva adient en relació
amb els lots 21, 22 i 23 indicats i concedir, per aquest motiu, a aquestes entitats, un
nou termini de (10) deu dies hàbils per tal que constitueixin aquesta garantia definitiva
(diferència).

8.  La  presidenta  de  l'IMAS,  el  dia  7  de  setembre  de  2017,  va  dictar  la  resolució  de
rectificació d'errors aritmètics de la resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 7 d'agost de
2017, mitjançant la qual es rectificava el punt Primer d'aquesta resolució de forma que allà
on s'indicava, en relació amb ells lots 20, 21, 22 i 23, que s'havia de constituir una garantia
definitiva de dos cents trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims 233,55 €), havia de dir
dos mil  cent  un euros amb noranta-vuit  cèntims (2.101,98 €).  Aquesta resolució es va
notificar a les tres entitats afectades, és a dir,  ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (lot 21),
ASSOCIACIÓ PA I  MEL (lot  22)  i  FUNDACIÓ DEIXALLES (lot  23) per  requerir-les
perquè, en un nou termini de deu dies hàbils (10) comptadors des de la recepció de la
notificació, dipositassin la diferència de mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb quaranta-
tres  cèntims  (1.868,43  €)  als  efectes  de  la  vàlida  constitució  de  la  garantia  definitiva
relativa al contracte de referència i als tres lots esmentats.

9. Les tres entitats varen dipositar, en forma i en termini, la diferència de 1.868,43 € als
efectes de la vàlida constitució de la garantia definitiva adient en relació amb els lots
21, 22 i 23, respectivament, i varen aportar la documentació requerida corresponent,
per la qual cosa la Mesa de Contractació es reuneix el 22 de setembre de 2017 i, a la vista
de la documentació esmentada, acorda proposar al l'òrgan de contractació, atès que
compleixen  els  requisits  per  ser  adjudicatàries  del  contracte  del  servei  per  al
desenvolupament dels programes de formació per a la inserció social i laboral amb la
finalitat de donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del
Servei especialitzat d'inserció social  i  laboral  (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i
2018, l'adjudicació del contracte a les entitats i pels lots d'acord amb el següent detall:

LOT 21: ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
LOT 22: ASSOCIACIÓ PA I MEL.
LOTS 23: FUNDACIÓ DEIXALLES.

10. En data 29 de setembre de 2017, l'entitat FUNDACIÓ DEIXALLES presenta declaració
responsable signada amb data 28 de setembre de 2017 pel seu representant, amb registre
d'entrada núm. 30168,  mitjançant la qual declara que pel que fa al LOT 23 l'entitat està
exempta d'IVA d'acord amb el que s'estableix amb l'article 20.º de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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11. La proposta de resolució d’adjudicació del contracte de referència s’ha fiscalitzat de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.3 i 4 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),
l’òrgan  de  contractació  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  mitjançant  resolució
motivada al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

2. D’acord amb l’article 151.3  in fine, i  a sensu contrario, del Reial decret legislatiu
3/2011,  de 14 de novembre mitjançant  el  qual  s’aprova el  text  refós de la  Llei  de
contractes del sector públic, d’ara endavant TRLCSP, “No podrà declarar-se deserta
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb
els criteris que figurin en el plec”. 

3. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7 lletra z) del Text consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovats per
acord del Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de
5 de novembre de 2016).

Per tot això,

Resolc

Primer. Adjudicar el contracte del  servei  per al desenvolupament dels programes de
formació  per  a  la  inserció  social  i  laboral  amb la  finalitat  de  donar  resposta a  les
necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció
social  i  laboral  (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i  2018,  mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives
particulars,  al  de  prescripcions  tècniques  i  a  la  seva  oferta,  en  relació  amb  els
LOTS/CURSOS 21, 22 i 23, IVA exempt, d'acord amb el següent detall:

CURS/LOT I ENTITAT ANUALITAT 2017
(beques incloses)

(02/10/2017 a
31/12/2017)

ANUALITAT 2018
(beques incloses)

(01/01/2018 a
30/06/2018)

Import d'adjudicació
(beques incloses)

LOT 21 
AULA CULTURAL NIF G07444086

13.200,00 € 26.400,00 € 39.600,00 €

LOT 22
ASSOCIACIÓ PA I MEL NIF G07769433

10.545,00 € 21.090,00 € 31.635,00 €

LOT 23
 FUNDACIÓ DEIXALLES 

NIF G07255953

9.958,65 € 19.917,30 € 29.875,95 €

Segon. Disposar una despesa màxima total, per als  LOTS/CURSOS 21, 22 i 23 de
cent  un mil  cent  deu euros  amb noranta-cinc cèntims (101.110,95 €),  IVA exempt,
d'acord amb la següent distribució:
 

CURS/LOT I ENTITAT ANUALITAT 2017
(beques incloses)

Relació comptable:
Q/2017/1313
(02/10/2017 a

ANUALITAT 2018
(beques incloses)

(01/01/2018 a
30/06/2018)

Import
d'adjudicació

(beques incloses)
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31/12/2017)

LOT 21 
AULA CULTURAL NIF G07444086

13.200,00 € 26.400,00 €
Referència comptable:

920179000625

39.600,00 €

LOT 22
ASSOCIACIÓ PA I MEL NIF G07769433

10.545,00 € 21.090,00 €
Referència comptable:

920179000626

31.635,00 €

LOT 23
 FUNDACIÓ DEIXALLES 

NIF G07255953

9.958,65 € 19.917,30 €
Referència comptable:

920179000627

29.875,95 €

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2017 es farà amb càrrec a la partida
pressupostària 30.24100.22711 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS.

L’execució  de  la  despesa  corresponent  a  l'exercici  2018  resta  condicionada  a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost  de  despeses  d'aquest
exercici.

I en conseqüència, cancel·lar la diferència en relació amb els documents comptables
que  obren  a  l'expedient  (document  comptable  amb  núm.  de  relació  comptable
Q/2017/1313 per 2017, i núm. d'operació 920179000628 per 2018).

Tercer. Requerir  als  adjudicataris  perquè  formalitzin  el  contracte  en  un termini  no
superior a cinc (5) dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-ne publicat aquesta
adjudicació en el perfil del contractant.

Quart. Designar com a responsable del contracte al cap de la Secció de Prestacions
de l'IMAS.

Cinquè. Notificar  aquesta  resolució  als  adjudicataris,  a  la  resta  de  licitadors,  al
responsable del contracte, a la Direcció Insular d'Inserció Social, al Servei de Gestió
Econòmica,  a  la  Intervenció  Delegada  de  l'IMAS  i  al  Servei  de  Pressuposts  i
Comptabilitat del Consell de Mallorca. 

Sisè. Publicar  aquesta  resolució  i  la  formalització  del  contracte  en  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 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).

Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net                     Pàgina 7 de 8
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca

Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

http://www.imasmallorca.net/


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, 2 d'octubre de 2017

N’he pres nota,
La presidenta la secretària delegada

(BOIB núm. 109 de 5 de setembre de 2017)

Margalida Puigserver Servera Mª Àngels Vanrell Julià

Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net                     Pàgina 8 de 8
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca

Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

http://www.imasmallorca.net/

	Fonaments de dret
	Resolc

