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Resolució  d’adjudicació  del  contracte del  subministrament  de  combustible  per  als
vehicles de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària

Antecedents

1. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 8 de setembre de 2016, i de conformitat
amb l’informe de necessitat de la direcció de la Residència de Felanitx emès el dia 6 de juliol
dede  2016,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  per  contractar  el  subministrament  de
combustible per als vehicles de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

2. El dia 22 de novembre de 2016, la presidenta de l'IMAS va aprovar l’expedient de referència
mitjançant  procediment  obert  i  aprovà  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que
regeixen el contracte. 

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el 29
de novembre de 2016, al BOIB núm. 149 de 26 de novembre de 2016 i al BOE núm. 301 de 14
de desembre de 2016, i  es va presentar en temps i forma les empreses:

- SOLRED SA
- BP OIL ESPAÑA SAU

4.  La Mesa de contractació es va reunir  els dies 5  i  9 de gener de 2017 per qualificar la
documentació general u obrir els sobres de  les ofertes econòmiques. A la Mesa de dia 9 de
gener de 2017 es va acordar proposar a l’òrgan de contractació que requerís  a SOLRED SA
perquè presentés la  documentació  d'estar  al  corrent  de les obligacions tributàries i  amb la
Seguretat  Social,  els  documents  per  acreditar  els  requisits  de  capacitat,  representació,
classificació i habilitació professional en els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec
de clàusules administratives i la constitució de la garantia definitiva.

5.  La  presidenta  de  l'IMAS,  mitjançant  resolució  de  dia  10  de  gener  de  2017 va  aprovar
classificar les proposicions presentades per l’ordre decreixent següent:

- 1er:  SOLRED  SA
- 2n:  BP OIL ESPAÑA SAU

i requerir a l'empresa SOLRED SA d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, per a què, en un
termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta
notificació,  presentàs la documentació  que acrediti  els requisits de capacitat,  representació,
classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20.2. del Plec
de  clàusules  administratives  particulars,  els  certificats  d'estar  al  corrent  amb  les  diferents
administracions, certificat d'alta censal i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
i constituís la garantia definitiva. Aquesta resolució es va notificar dia 26 de gener de 2017 i el
termini per a presentar la documentació requerida acabava dia 9 de febrer de 2017.

6. L'empresa SOLRED SA va prsentar la documentació requerida en data 10 de febrer de 2017.

7. La mesa de contractació en sessió de dia 14 de febrer de  2017 va acordar excloure de la
licitació a l'empresa SOLRED SA per haver presentat la documentació fora de termini i requerir
a l'empresa BP OIL ESPAÑA SAU,  classificada en segon lloc, per a què perquè presenti la
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documentació prèvia a la adjudicació i constitueixi la garantia definitiva en els termes del Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
8.  La  presidenta  mitjançant  resolució  de  dia  15  de  febrer  de  2017  va  acordar  requerir  a
l'empresa BP OIL ESPAÑA SAU  d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, per a què, en un
termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre aquesta
notificació,  presentàs la documentació  que acrediti  els requisits de capacitat,  representació,
classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20.2. del Plec
de  clàusules  administratives  particulars,  els  certificats  d'estar  al  corrent  amb  les  diferents
administracions, certificat d'alta censal i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
i constituís la garantia definitiva. Aquesta resolució es va notificar dia 21 de febrer de gener de
2017.

9. L'empresa BP OIL ESPAÑA SAU ha presentat els dies 3 i 8 de març de 2017 la documentació
requerida i va acreditar haver dispositat la garantia definitiva corresponent en el termini i forma
establerts.

10.  El  dia  10  de  gener de 2017 la  Mesa va  procedir  a  qualificar  la  documentació   general
presentada per BP OIL ESPAÑA SAU i  en comprovar que s'adeqüa a la legislació vigent  va
acordar que aquesta empresa compleix els requisits per ser adjudicatària del contracte.

11.  La  proposta  de  resolució  d’adjudicació  del  contracte  de  referència  s’ha  fiscalitzat  de
conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 151.2 del 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, i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.

2. El darrer paràgraf de l'article 151.2 TRLCSP preveu que si no es compleix adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s'entén que el licitador ha retirat l'oferta, i en aquest cas
es procedeix a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.

3. D’acord amb l’article 151.3 i 4 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 acordarà l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.

4. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en virtut
de l'article  7.2  lletra  z)  dels  Estatuts  de l’IMAS aprovats  per  acord del  Ple  del  Consell  de
Mallorca de data 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21 de febrer de 2012).

5.  Atès  l'informe 15/13 de 18 de desembre e  2014 de  la  Junta consultiva  de contractació
administrativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques en el cas de no presentació
de la documentació requerida en el termini dels 10 dies prevists a l'article 151.2 no existeix
possibilitat d'esmena ja que no es preveu expressament aquesta possibilitat ni s'atorga cap
termini per a fer-ho.

També la STSJ Asturias de data 14 d'octubre de 2015 fa referència a que el termini de deu dies
previst  a  l'article  151.2  del  TRSCSP no  es  susceptible  de  ser  ampliat,  l'incompliment  del
requeriment suposa que el licitador ha retirat l'oferta.
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En virtut de  RTACRC 74/2013 i 61/2013 : el termini de deu dies no es pot rebassar ni pot ser
objecte d'ampliació, atès que no resulta aplicable l'article 49 de la Llei 30/1992. Afegeix que de
no ser així suposaria un punt de màxima inseguretat jurídica per a la resta de licitadors i seria
contrari  als  principis  de  publicitat,  lliure  concurrència  i  tranparència  en  la  contractació,
consagrats  als  articles 1  i  123  de la  Llei  de  contractes  del  sector  públiic  (actuals  1  i  139
TRLCSP).

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Excloure  de la licitació a l'empresa SOLRED SA per haver presentat la documentació fora
de termini.

2. Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de combustible per als vehicles de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials a l’empresa BP OIL ESPAÑA SAU, amb CIF A28135846 , amb estricta
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i
a  la  seva  oferta,  amb  un  descompte del  cinc  per  cent  (5,00  %), aquest  tant  per  cent
descompte  serà  el  mateix  per  a  qualsevol  dels  combustibles  subministrats,  i  s’aplicarà  al
preu/litre existent al sortidor en el moment del aprovisionament del combustible.

La despesa màxima total d’aquest contracte,  és per un import total màxim de cent noranta-sis
mil  quaranta-cinc  euros  amb  quaranta-set  cèntims  (196.045,47€)  de  base  imposable  i
quaranta-un mil cent seixanta-nou euros amb un cinquanta-quatre cèntims ( 41.169,54 €) del 21
% d'IVA, amb una durada de trenta (30) mesos des del dia 28 d'abril de 2017 fins al dia 27
d'octubre de 2019, o en tot cas des de la data de formalització del contracte amb el  següent
detall:

Total 21% IVA inclòs: 237.215,01€
Total sense IVA:196.045,47 €

3. Disposar  una despesa màxima total a favor de l’empresa BP OIL ESPAÑA SAU,
amb CIF A28135846, per import de  dos-cents trenta-set mil dos-cents quinze euros
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Contracte inicial 30 mesos (28-abril-2017 a 27-octubre-2019) Total IVA inclòs: 

28-abr-17 a 31-des-17 01-gen-18 a 31-des-18 01-gen-19 a 27-oct-19
Centre / programa Total s/IVA Total IVA inc. Total s/IVA Total IVA inc. Total s/IVA Total IVA inc.
Serveis Generals 8.439,30 10.211,55 12.658,95 15.317,33 10.549,12 12.764,44
CC Inca 1.444,63 1.748,00 2.166,94 2.622,00 1.805,79 2.185,00
CC Manacor 1.818,87 2.200,83 2.728,31 3.301,25 2.273,59 2.751,04
Llar dels Ancians 1.053,37 1.274,58 1.580,06 1.911,88 1.316,72 1.593,23
R. Bonanova 2.076,65 2.512,75 3.114,98 3.769,13 2.595,82 3.140,94
R. Felanitx 1.938,21 2.345,23 2.907,31 3.517,85 2.422,76 2.931,54
R. Huialfàs 1.053,37 1.274,58 1.580,06 1.911,88 1.316,72 1.593,23
Llars del Menor 2.600,33 3.146,40 3.900,50 4.719,60 3.250,41 3.933,00
Llar Es Pil·larí 2.166,94 2.622,00 3.250,41 3.933,00 2.708,68 3.277,50
Puig des Bous 9.028,93 10.925,00 13.543,39 16.387,50 11.286,16 13.656,25
Llar Son Bosc Nou 2.166,94 2.622,00 3.250,41 3.933,00 2.708,68 3.277,50
Centre Tramuntana 9.028,93 10.925,00 13.543,39 16.387,50 11.286,16 13.656,25
Llar Es Rafal 2.166,94 2.622,00 3.250,41 3.933,00 2.708,68 3.277,50
F. Inc. Social 1.805,79 2.185,00 2.708,68 3.277,50 2.257,23 2.731,25
Inic. Sociolaborals 5.489,59 6.642,40 8.234,38 9.963,60 6.861,98 8.303,00
TOTALS 52.278,79 63.257,32 78.418,18 94.886,02 65.348,50 79.071,67



amb un  cèntim  (237.215,01  €),  IVA (21%)  inclòs,  d'acord  amb la  següent  detall  i
distribució per anualitats:

- Any  2017  (del  28 d'abril  al  31  de  desembre):  seixanta-tres  mil  dos-cents
cinquanta-set euros amb trenta-dos cèntims (  63.257,32 €), IVA inclòs, amb
càrrec a la partides que figuren més abaix del vigent pressupost de despeses

- Any 2018 (de l'1 de gener al 31 de desembre): noranta-quatre mil vuit-cents
vuitanta-sis euros amb dos cèntims ( 94.886,02 €), IVA inclòs, amb càrrec a
les partides que corresponguin del pressupost de despeses de l’any 2018.

- Any 2019 (1 de gener al 27 de d'octubre):  setanta-nou mil setanta-un euros
amb seixanta-set cèntims (79.071,67€), IVA inclòs, amb càrrec a les partides
que corresponguin del pressupost de despeses de l’any 2019. 

L’execució  de  la  despesa  corresponent  als  exercicis  2018  i  2019  resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i  suficient en el  pressupost de
despeses dels anys 2018 i 2019. 

I en conseqüència, cancel·lar el document comptable A que consta a l’expedient, per
la diferència.

4.  Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a
cinc (5) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment, una
vegada hagi  transcorregut  el  termini  de quinze dies hàbils  per  interposar el  recurs
especial en matèria de contractació contra l’adjudicació i no se n’hagi interposat cap.

5. Designar com a responsable del contracte al cap de Negociat de Serveis Generals.
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28/04/17 01/01/18 01/01/19

31/12/17 31/12/18 27/10/19
Centre / programa Partida Pres. IVA inclòs IVA inclòs IVA inclòs
Serveis Generals 00.23100.22103 10.211,55 15.317,33 12.764,44
CC Inca 00.23144.22103 1.748,00 2.622,00 2.185,00
CC Manacor 00.23145.22103 2.200,83 3.301,25 2.751,04
Llas dels Ancians 10.23110.22103 1.274,58 1.911,88 1.593,23
R. Bonanova 10.23111.22103 2.512,75 3.769,13 3.140,94
R. Felanitx 10.23112.22103 2.345,23 3.517,85 2.931,54
R. Huialfas 10.23113.22103 1.274,58 1.911,88 1.593,23
Llars del Menor 20.23160.22103 3.146,40 4.719,60 3.933,00
Llar Es Pil·larí 20.23161.22103 2.622,00 3.933,00 3.277,50
Puig des Bous 20.23162.22103 10.925,00 16.387,50 13.656,25
Llar Son Bosc Nou 20.23163.22103 2.622,00 3.933,00 3.277,50
Centre Tramuntana 20.23164.22103 10.925,00 16.387,50 13.656,25
Llar Es Rafal 20.23165.22103 2.622,00 3.933,00 3.277,50
F. Inc. Social 30.24100.22103 2.185,00 3.277,50 2.731,25
Inic. Sociolaborals 40.24151.22103 6.642,40 9.963,60 8.303,00



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

7. Publicar aquesta resolució i la formalització del contracte en el perfil del contractant
de l’IMAS.

8. Publicar la formalització del contracte al BOIB.

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot  interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article
40 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant la Presidència de l’IMAS en el termini de
quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi tramès la notificació
d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar en el
registre de l’IMAS i s’hi ha d’adjuntar la documentació que estableix l’article 44.4 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que és la següent:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, tret que figuri
unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, cas en
què es pot sol·licitar que s’expedeixi un certificat per unir-lo al procediment.
b)  El  document  o  documents  que acreditin  la  legitimació  de l’actor  quan la
tengui perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que sigui objecte de recurs, o indicació
de l’expedient en què s’hagi dictat o del diari oficial o perfil de contractant en
què s’hagi publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, s’ha d’anunciar la interposició d’aquest recurs per mitjà d’un escrit que
s’ha de presentar davant  la Presidència de l’IMAS en el termini  previst  en l’apartat
anterior per interposar el recurs, i en el qual s’ha d’especificar l’acte del procediment
que n’hagi de ser objecte. 

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 Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 6 d'abril de 2017
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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