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EXCLÒS TRLCSP  01/14

Resolució d'adjudicació del contracte exclòs del Te xt Refòs de la Llei de contractes
del sector públic, relatiu al lloguer d’un o varis locals destinats a la seu del Centre
Comarcal  de  Manacor  de  l’IMAS. mitjançant   procedim ent  obert i  tramitació
ordinària

Antecedents

1.   En data 20 de maig de 2014,  la presidenta de l’IMAS, va dictar resolució d’inici de
l’expedient.

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.

5.  En  data  29  d'octubre  de  2014,  la  presidenta  de  l’IMAS  va  dictar  resolució  de
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació.

6.  El senyor  Antonio Galmés Juan, en nom propi i  en representació de les senyores
Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons, ha presentat la documentació requerida en el termini
establert i s'ha comprovat que s'adequa a la legislació vigent i als Plecs de Clàusules
Administratives que regeixen aquest contracte. 

7. La Intervenció delegada de l’IMAS ha emès l’informe corresponent.

Consideracions jurídiques

Fonaments de dret

1. El Ple del Consell de Mallorca, per acord de dia 9 de febrer de 2012,  va aprovar els
nous  Estatuts  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  per  tal  d’adaptar-los  a  la  nova
estructura del Consell de Mallorca (BOIB núm. 28 de 21 de febrer de 2012). 

2. L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant
IMAS,  té per objecte fonamental  l’exercici,  en forma directa i  descentralitzada,  de les
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis
socials, menors i igualtat.
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3. L’article 4.1 lletra p) del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
aprovat mitjançant Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que es
troben exclosos de l’àmbit d’aquesta llei els contractes de lloguer de bens immobles, que
tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial.
Ara bé, no es tracta d’una exclusió absoluta, atès que l’article 4.2 disposa que els contractes
i  negocis jurídics   exclosos es regulen per les seves normes especials,  aplicant-se els
principis del TRLCSP per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.

4.  D’acord  amb  la  legislació  patrimonial  i  amb  caràcter  general,  l’adquisició  de  bens
immobles i, analògicament, l’adquisició d’altres drets reals sobre béns immobles (en aquest
cas, l’arrendament) s’ha d’efectuar mitjançant concurs públic.

5. L’òrgan competent per adjudicar 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). 

Per tot això,

Resolc:

1. Adjudicar el lloguer dels locals ubicats al carrer Bonjesús 1 i 3, planta baixa i al carrer
Joan Lliteras 67, edifici de 4 plantes, ubicat al terme municipal de Manacor, per destinar a
oficines de la  seu del  Centre comarcal  de Manacor  dependent  de l'IMAS,a  favor  del
senyor Antonio Galmés Juan, amb NIF núm. 42981589V, en nom propi i en representació
de les senyores Isabel  Martí  Duran i  Aina  Juan Fons, per  un  import  màxim total  de
cinquanta-vuit  mil  cinquanta euros (58.050,00 €)  i  dotze  mil  cent  noranta  euros  amb
cinquanta cèntims (12.190,50€, 21% IVA), preu total (IVA inclòs) setanta miI dos-cents
quaranta  euros  i  cinquanta  cèntims  (70.240,50€) ,  per  al  perìode  comprés  d'1  de
desembre de 2014 a 28 de febrer de 2017 (27 mesos) a raó de 2.601,50 euros mensuals.
 
2. Disposar  una  despesa  màxima  setanta  miI  dos-cents  quaranta  euros  i  cinquanta
cèntims (70.240,50 €), IVA inclòs,   a favor del senyor  Antonio Galmés Juan, amb NIF
núm. 42981589V, en nom propi i en representació de les senyores Isabel Martí Duran i
Aina Juan Fons, d’acord amb la següent distribució per anualitats:

EXERCICI 2014: (d' 1 a 31 de desembre):   dos mil sis-cents un euros amb cinquanta
cèntims  (2.601,50  €,  IVA  inclòs)  que  es  finançaran  amb  càrrec  a  la  partida
00.23145.20200 del vigent pressupost de despeses de l’IMAS (document AD amb núm.
de referència comptable 22014006258). 

EXERCICI 2015: (d'1 de gener a 31 de desembre de 2015, 12 mesos): trenta-un mil dos-
cents devuit euros  (31.218,00 €, IVA inclòs) que es finançaran amb càrrec a la partida
que correspongui dels pressuposts de despeses de l’any 2015. 

EXERCICI 2016: (d'1 de gener a 31 de desembre de 2016, 12 mesos): trenta-un mil dos-
cents devuit euros  (31.218,00 €, IVA inclòs) que es finançaran amb càrrec a la partida
que correspongui dels pressuposts de despeses de l’any 2016. 

EXERCICI 2017: (d'1 de gener a 28 de febrer de 2017, 2 mesos):  cinc mil dos-cents tres
euros  (5.203,00 €  IVA inclòs). 
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L’execució de la despesa corresponent als exercicis 2015, 2016, 2017 resta condicionada
a l’existència de crèdit  adequat i  suficient en el pressupost de despeses de l'  exercici
corresponent.

I  en  conseqüència  cancel·lar  els  documents  comptable  A  provisional  cancel·lar  els
documents comptables A amb número 22014006258 i A futur amb núm. d'apunt previ
920149000186 per la diferència.

3.  Requerir  a  l'adjudicatari  perquè  en  un  termini  no  superior  a  cinc  (5)  dies  hàbils
comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  la  notificació  de  l’adjudicació,  formalitzi  el
contracte.

4. Designar com a responsable del contracte a la coordinadora dels centres comarcals de
l'IMAS.

5.  Notificar  aquesta  resolució  a  l'adjudicatari,  al  Servei  de  Gestió  Econòmica,  a  la
Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de
Mallorca.

6. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.

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, 28 de novembre de 2014
N’he pres nota.

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

Catalina Cirer Adrover Inmaculada Borras Salas
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