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Resolució  relativa  al  requeriment  de  documentació  prèvia   en  relació  a
l’adjudicació  del  contracte  exclòs  del  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del
sector públic, relatiu a la compra d'un immoble per destinar-lo a centre d'acollida
de  menors  adolescents  amb  mesura  de  protecció  i  amb  necessitat  urgent
d'acolliment  residencial,  de  13  a  17  anys  d'ambdós  sexes,  dependents  de
l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Antecedents

1.  El  16  de  juny  de  2016,  la  presidenta  de  l’IMAS,  va  dictar  resolució  d’inici  de
l’expedient de conformitat amb l’informe emès el 9 de juny de 2016 per la la directora
de les Llars del Menor amb el vistiplau de la directora insular de Menors i Família en el
qual es justifica la necessitat i la idoneïtat de tramitar un expedient de contractació per
la  compra  per  part  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  (IMAS)  d'un  immoble  per
destinar-lo  a  centre residencial  per  a  menors  adolescents  en mesura de protecció
dependents de l'IMAS.

2. El 8 de juliol de 2016 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de contractació
relatiu  a  la  compra  d'un  immoble  per  destinar-lo  a  centre  residencial  de  menors
adolescents amb mesura de protecció i amb necessitat urgent d'acolliment residencial, de
13 a 17 anys d'ambdós sexes,  dependents de l'IMAS, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, d’acord amb el que disposen els articles 138.2 i 157 a 161 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);  i s’aprovà el plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 89, de 14 de juliol de
2016,  i  únicament es van presentar els propietaris de la finca  propietaris  de la  finca
rústica «Ca'n Sech de Tofla» del terme municipal d'Alaró, parcel·la 129 del Polígon 2 i parcel·la
302 del Polígon 3:

- José Garau Casasnovas
- Maria del Pilar Garau Casasnovas
- Pedro Jacinto Garau Pérez
- Manuel  Garau Pérez
- Maria del Pilar Garau Pérez
- Jacinto Pedro Garau Pérez

4. El 8 d'agost de 2016, la Mesa de Contractació va acordar proposar  a l’òrgan de
contractació que requerís als esmentats propietaris de la finca perquè presentassin la
documentació prèvia a l'adjudicació.

Fonaments de dret
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1. D’acord amb l’article 151.2 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 requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà
d’haver-se  notificat  aquest  requeriment,  acrediti  que  es  troba  al  corrent  en  el
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb
l'IMAS, i amb la Seguretat Social.

2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS
en virtut de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del
Consell de Mallorca de data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm.28 de 21-02-2012). 

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Requerir als Srs.:

- José Garau Casasnovas DNI:42969563C
- Maria del Pilar Garau Casasnovas DNI:43054842S
- Pedro Jacinto Garau Pérez DNI: 43122862R
- Manuel  Garau Pérez DNI:43122865G
- Maria del Pilar Garau Pérez DNI:43122864A
- Jacinto Pedro Garau Pérez DNI: 43231291P

d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, perquè, en un termini no superior als deu (10)
dies  hàbils,  comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  aquesta  notificació,  presentin
presentin els documents següents (original o còpia autèntica o acarada) pel cas de no
haver-ho presentat amb anterioritat: 

a) Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan competent  de la  Seguretat  Social
respecte de les obligacions amb aquesta Administració.

b) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.

c) Certificat  administratiu  expedit  per  la  Tresoreria  del  Consell  de  Mallorca
respecte de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.

Si  l’entitat  no  està  obligada  a  presentar  tots  o  algun  dels  documents  o  declaracions
corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar aquesta
circumstància mitjançant una declaració responsable.

S'adjunta Annex 8 relatiu a l'AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS  TELEMÀTICS
(1)  per  si  voleu  presentar-lo  en  lloc  de  presentar  els  certificats  d'estar  al  corrent
esmentats als punts b), c)  del punt 1.
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2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la al licitador .

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  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 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, 8 d'agost  de 2016
N’he pres nota.

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

Margalida Puigserver Servera Immaculada Borrás Salas
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ANNEX 8
[Només l'heu de presentar si sou proposat com a adjudicatari]

AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS  TELEMÀTICS  (1)

De conformitat amb allò previst a l'article 6.2 b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic
dels ciutadans als Serveis Públics, així com el que estableix l'article 13 del capítol V del Reial Decret
209/2003,  de  21  de  febrer  que  regula  la  substitució  de  certificats  en  suport  paper  per  certificats
telemàtics o por transmissions de dades entre Administracions Públiques,

□ AUTORITZ  □ NO AUTORITZ

L’INSTITUT  MALLORQUI  D’AFERS  SOCIALS  a  sol·licitar  a  l'Agència  de  la  Administració
Tributària i  de la Tresoreria General de la Seguretat  Social les dades necessàries per acreditar  que
aquesta empresa es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social i, d'aquesta forma, comprovar el compliment dels requisits establerts en el Text refós
de la Llei  de contractes del  Sector Públic aprovat  pel  el  Reial  Decret  Legislatiu 3/2011,  de 14 de
novembre, en els procediment de contractació administrativa i pagament de factures. 

DADES DEL CONTRACTISTA 

RAÓ SOCIAL

CIF

EXPEDIENT

DADES DE L'AUTORITZADOR

LLINATGES I NOM

NIF

EN QUALITAT DE

SIGNATURA

Aquesta autorització s'atorga exclusivament per al procediment esmentat abans i en aplicació del que
disposa l'art. 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia autorització de la persona
interessada,  la  cessió  de  les  dades  tributàries  que  precisin  les  Administracions  Públiques  per  al
desenvolupament de les seves funcions. 

.............................,............... de ..................... de .................... 

D'acord amb allò establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal les dades facilitades, seran incloses en un fitxer responsabilitat del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS, amb domicili  en el  carrer  del  General  Riera,  67 07010 Palma.  La persona
signant d'aquest document pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
la presentació d'un escrit al Registre de l'IMAS a la direcció abans indicada, aportant fotocòpia del DNI
o document equivalent.

(1) En cas de no atorgar aquesta autorització, l'empresa ha d'aportar els originals de dits certificats en
cada fase del procediment actualitzats a la data de presentació.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA


