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Resolució de la consellera de Presidencia per la qual s'acorda de.xar sense
efecte l'anunci de la licitado de «a campanya publicitaria per divulgar .'entrada
en vigor de l'impost del turisme sostenible iordenar la publ.cac.o dun nou
anunci de licitado

Fets

1 Mitiancant la Resolució de data 29 de marc de 2016 del conseller de
Lidéncil es va aprovar l'expedient, el. plecs i la despesa, es va ordenar
¡•obertura del procediment d'adjudicació del contráete de »v seuna
campanya publicitaria per divulgar l'entrada en v,gor de l'.mpost del tunsme
sostenible.

2. En data 5d'abril de 2016 es va publicar en el Sutílet! Oficial de <« ^ *j¡"
(BOIB núm. 43) la Resolució de la secretaria general per la qual sanunca la
licteció d'una campanya publicitaria per divulgar l'entrada en v.gor de
l'impost del turisme sostenible.

3 El dia 6 d'abril la Unitat Administrativa de Contactado va posar a
d'isposició deis interessats en el Perfil de. contractant els plecs de clausules
administratives i el plec de prescripcions técniques.

4. El mateix dia 6es va advertir que la versió de. plec de P-scripcions peniques
publicat en el perfil del contractant no és la vers,o aprovada per la Resoluco
del conseller de Presidencia de dia 29 de marc de 2016.

Fonaments de dret

1 El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector public.

2. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions
publiques idel procediment administratiu comú.

Resolució

1. Deixar sense efecte l'anunci de la licitado de la »PW^%divulgar l'entrada en vigor de l'impost del tunsme sostemble (BOIB num. 43,
de 5 d'abril de 2016).

2 Ordenar una nova publicado de l'anunci de licitado de la campanyapuntal per divulgar Centrada en vigor de l'impost del turisme sostemble.



3. Publicar aquesta Resolució en e. Butlletí Oficial de les liles Balears i en el Perfil
del contractant.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar potestativament el recurs especial en materia de contractació a qué
es refereix l'artide 66 de la Llei 3/2003, de 26 de marc, de régim jurídic de
I'Administrado de la Comunitat Autónoma de les liles Balears, davant el
conseller de Presidencia o davant la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autónoma de les liles Balears, en el termini
d'un mes comptador des de l'endemá d'haver-ne rebut la notificado.

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 Justicia de les liles Balears en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemá d'haver rebut la notificado d'aquesta Resolució,
d'acord amb l'artide 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Palrrla, 7 d'abril de 2016

Teresa Suárez Genovard
(competencia delegada per la Resolució
del conseller dePresidencia de8 dejuliol de2015
BOIB núm. 103, de 10 dejuliol)


