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Resolució  relativa  al  requeriment  de  documentació  p rèvia  en  relació  a
l’adjudicació del  contracte de lloguer d'un local o  varis destinats a la seu del
Centre comarcal de Manacor de l'IMAS, mitjançant pr ocediment obert i tramitació
ordinària  

Antecedents

1. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de 20 de maig de 2014, va iniciar el
corresponent expedient de contractació administrativa.

2.  El  dia 1 de juliol  de 2014, la  Presidència de l’IMAS,  va aprovar l’expedient  de
referència,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària  i  aprovà  el  plec  de
clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  que  regeixen  el
contracte. 

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 93, de 10 de juliol de
2014  i  únicament  es  va  presentar  Antonio  Galmés  Juan,  en  nom  propi  i  en
representació de les senyores Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons.

4.  En  data  28  d'octubre  de  2014,  la  Mesa  de  Contractació  proposà  a  l'òrgan  de
contractació l’adjudicació del contracte de referència a Antonio Galmés Juan, en nom
propi i en representació d'Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.2 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,  l’òrgan  de  contractació  requerirà  al  licitador  que  hagi
presentat l’oferta 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.

Per tot això,

Resolc:

 1. Requerir  a  Antonio  Galmés  Juan,  en  nom propi  i  en  representació  de  les
senyores Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons,  d’acord amb l’article 151.2 del
TRLCSP i de la clàusula 7 B) del Plec de prescripcions tècniques generals, per
a què, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de
l'endemà de rebre aquesta notificació,  presentin,  en el  cas de no haver-los
presentat amb anterioritat, els documents següents (original o còpia autèntica o
acarada): 
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a) Documentació acreditativa de constitució d'una UTE, atès que els dos locals 
oferts corresponen a dos propietaris diferents, amb indicació de la participació 
de cada un, conforme al punt 5.2 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
b) Darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d'alta 
d'aquest impost, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació del  
pagament.
c)  Certificat  administratiu  expedit  per l'òrgan competent  de l'Administració de  
l'Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
d)  Certificat  administratiu  expedit  per  la  Tresoreria  del  Consell  de  Mallorca  
respecte de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
e) Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent d'estar al corrent en el  
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
f)  Documentació  relativa  a  les  instal·lacions  (annex  requisits  mínims  de  les  
instal·lacions) i contractes de subministres i serveis.
g) Liquidació o certificació d’haver tributat per l’impost de béns immobles.
h) Certificació del Cadastre de la finca.
i) Certificat emès per l’ajuntament de Manacor que determini la possibilitat d’ús
de local per a ser destinat a la finalitat prevista.En cas de no poder aportar el
pertinent certificat,  s’admetrà la presentació de declaració jurada del propietari
indicant que l’immoble se podrà destinar a la finalitat prevista.
j)  Assegurança d’incendis i danys dels locals.
k) Codi d’identificació fiscal (CIF) 

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la al licitador i a la
Tresoreria del Consell de Mallorca.

Palma, 29 d'octubre de 2014
N’he pres nota

La presidenta  La secretària delegada per substitució

Catalina Cirer Adrover Amparo Solanes Calatayud
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