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Servei jurídicoadministratiu 
Ref.: IMM  
Document: Resolució 
SUB 03/13 –LOT 3 
 

 
Resolució relativa al requeriment de documentació p rèvia i dipòsit de la garantia 
definitiva en relació a l’adjudicació del contracte  del subministrament del Lot 3 
de productes de neteja per a la Residència mixta de  pensionistes la Bonanova: 
productes detergents per a la bugaderia, mitjançant  procediment obert 
 
Antecedents 
 
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’ara endavant IMAS, mitjançant 
resolució de data 10 d’abril de 2013, va iniciar el corresponent expedient per contractar 
el subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la 
Bonanova, el qual es dividia en els lots següents: 
 

- Lot 1: Cel·luloses 
- Lot 2: Bosses de plàstic 
- Lot 3: Productes detergents per a la bugaderia 

 
2. En data 10 de juny de 2013 la Presidència de l’IMAS va aprovar l’expedient de 
contractació del subministrament del Lot 3 de productes de neteja per a la Residència 
mixta de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, 
mitjançant procediment obert, 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. 88 de 22 de juny de 2013 
i es varen presentar les següents empreses:  
 

- COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, SL 
- KELKO QUÍMICA, SL 
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL  
- ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, SL 
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA 
- DIVERSEY ESPAÑA, SL 

 
4. En data 28 d’agost de 2013, la Mesa de Contractació va acordar l’adjudicació del 
contracte de referència a l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL. 
 
Fonaments de dret 
 
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, i constitueixi la garantia definitiva que sigui 
procedent. 
 



 

 
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca 

Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669 
 

2. 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. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
1. Requerir a l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL, amb CIF B 07715030, 
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, presenti els 
documents següents (original o còpia autèntica o acarada):  
 

a) 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. 

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. 

d) Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent d'estar al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
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. 
 
Requerir també al licitador esmentat per a què constitueixi, en el mateix termini, la 
garantia definitiva, per un import de mil cinc-cents trenta-sis euros amb quatre cèntims 
(1.536,04 €), corresponent al 5 % del pressupost de licitació, IVA exclòs.  
 
La garantia es podrà dipositar mitjançant efectiu (transferència bancària), aval bancari, 
davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma) o 
assegurança de caució, tal com disposa l’article 96.1 del TRLCSP, o bé mitjançant 
retenció del preu, tal com permet l’article 96.2 del TRLCSP i està previst a l’apartat H.2 
del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte. 
 
2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i notificar-la al licitador i a la 
Tresoreria del Consell de Mallorca. 
 
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, 
d'acord amb l'article 27.1 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 
21/02/2012), en relació amb l'article 14.4 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs d’alçada 
davant el Consell Executiu del Consell 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. 
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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, 30 d’agost de 2013 
   
La presidenta 
 
 
Catalina Cirer Adrover     N’he pres nota, 

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

 
 
        Immaculada Borrás Salas
       


