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Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova el
projecte de reforma interior de la tercera planta – pavelló C - de la Llar dels Ancians

Fets:

Vist el projecte relatiu a les obres de reforma interior de la tercera planta – pavelló C –  de la
Llar  dels  Ancians,  redactat  pel  Servei  d’Arquitectura  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials
(IMAS), el mes de setembre de 2014, amb un pressupost màxim de quatre-cents trenta-cinc mil
euros (435.000,00 €) IVA inclòs. 

Fonaments de dret:

1. L’article 121 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, d’ara endavant LCSP, estableix que l’adjudicació
d’un contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del
corresponent projecte que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte. L’aprovació del
projecte  correspon  a  l’òrgan  de  contractació,  llevat  que  aquesta  competència  estigui
específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica. En consonància amb aquest
precepte  i  d’acord  amb  l’article  7.2.z)  dels  Estatuts  de  l’IMAS,  la  facultat  per  aprovar  els
projectes d’obres recau sobre la Presidència de l’IMAS.  

2. L’article 122 de la Llei esmentada disposa que, als efectes de l’elaboració dels projectes, les
obres es poden classificar, segons el seu objecte i  naturalesa, en els grups següents, i  en
preveu una definició de cada un: 

a) obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
b) obres de reparació simple, restauració o rehabilitació.
c) obres de conservació i manteniment.
d) obres de demolició. 

A la vista d’aquest precepte i del projecte presentat, aquest té per objecte una obra de reforma.

Resolució

Per tot això, resolc:

Aprovar el projecte relatiu a les obres de reforma interior de la tercera planta – pavelló C –  de
la  Llar  dels  Ancians, situada  al  carrer  General  Riera,  115,  Palma, redactat  pel  Servei
d’Arquitectura de l’Institut  Mallorquí  d’Afers Socials,  el  mes de setembre de 2014,  amb un
pressupost màxim de quatre-cents trenta-cinc mil euros (435.000,00 €) IVA inclòs. 

Palma, 6 d’octubre de 2014
N’he pres nota.
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