
 
Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió extraordinària de data 24 d’abril de 2017. 

 
ExC. 01/2017 

Document: Resolució de l’òrgan de contractació el qual es deixa sense efecte el punt Tercer 

de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017 i s’acorda l’aprovació dels 

nous Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que 

regirà el contracte del “Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar” i la publicació del 

nou anunci de licitació. 

 

 

Resolució de l’òrgan de contractació (JGL) pel qual es deixa sense efecte el punt Tercer de 

l’Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017 i s’acorda l’aprovació dels nous 

Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regirà el 

contracte del “Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar” 

 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 20 de març de 2017, aprovà 

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 

avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, amb caràcter plurianual i tramitació ordinària del 

“Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar”; autoritzà, en quantia de 148.225,00 euros, la 

despesa que per a aquesta Mancomunitat representa aquesta contractació; i aprovà el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regirà dit contracte. 

 

Atès que l’anunci de licitació sortí publicat al BOIB núm. 36 de 25 de març de 2017. 

 

Detectats errors materials en el contingut dels esmentats Plecs, i d’acord amb l’art 19 de la Llei 

39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Atès que el termini de presentació de proposicions finalitzà el passat 10/04/2017 i que es varen 

presentar propostes. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a l’article 110 i a 

la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Público 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, la següent Proposta d’Acord: 

 

PRIMER. Deixar sense efectes el punt Tercer de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 20 

de març de 2017 pel que s’aprovaren els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 

de Prescripcions Tècniques que del contracte del “Servei d’Atenció Psicosocial Individual – 

Familiar”. 

 

SEGON. Aprovar els nous Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 

Tècniques que regirà el contracte del “Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar” per 

procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, 

amb caràcter plurianual i tramitació ordinària. 



 
 

TERCER. Disposar l’apertura del procediment d’adjudicació mitjançant l’anunci de licitació 

pública en el BOIB i en el Perfil del contractant d’aquesta Mancomunitat. 

 

QUART. Notificar el present acord als licitadors que ja presentaren les seves proposicions. 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu, davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos, 

a comptar des del dia següent al de la notificació, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa. 

No obstant, l’interessat podrà optar per interposar contra la resolució, recurs de reposició, en el 

termini d’un mes a partir del dia següent al de la notificació davant el batle de la corporació en 

representació de la Junta de Govern Local; en aquest cas, no podrà interposar-se el recurs 

contenciós-administratiu anteriorment citat, fins que no recaigui resolució expressa o 

presumpte del recurs de reposició, de conformitat amb els articles 123 i següents de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

sense perjudici de que l’interessat pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi procedent. 

 

Binissalem, 24 d’abril de 2017. 

 

 

La Presidenta, 

 

 

      

Catalina Siquier Capó 
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