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

 
Resolució de deixar sense efecte la resolució d’apr ovació de l’expedient de 
contractació del subministrament del Lot 3 de produ ctes de neteja per a la 
Residència mixta de pensionistes la Bonanova, i de nova aprovació de 
l’expedient del subministrament del Lot 3 de l’esme ntat contracte: productes 
detergents per a la bugaderia, mitjançant procedime nt obert i tramitació 
ordinària 
 
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. 
   
2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la 
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 25 d’abril de 2013, va aprovar 
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, l’objecte 
del qual es divideix en els lots següents: 
 

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

 
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 66, de 9 de maig de 2013 
i es varen presentar les següents empreses: 
 

- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA 
- ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, SL 
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, SL 
- TELIM, SL  
- KELKO QUÍMICA, SL 
- EL CORTE INGLÉS, SA 
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL  

 
4. La Mesa de Contractació es va reunir el dia 28 de maig de 2013 per qualificar la 
documentació general presentada pels licitadors, ara bé, la secretària va informar que 
s’havia detectat una errada als plecs corresponents al Lot 3 (Productes detergents per 
a la bugaderia) consistent en que el criteri de valoració Qualitat incloïa aspectes 
objectius i aspectes subjectius, que havien d’anar en sobres diferents. Així mateix, a 
l’annex del model d’oferta econòmica hi havia dades de valoració i dades relatives al 
preu.  
Aquest fet podia provocar que la documentació presentada pels licitadors no estàs 
inclosa en el sobre que corresponia.  
 
5. Amb tot, la Mesa de Contractació va acordar: 
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- d’una banda, respecte als Lot 1 (Cel·luloses) i Lot 2 (Bosses de plàstic): 
continuar amb la tramitació de l’expedient, i atès que dels sobres presentats 
no es podia deduir a quin lot es presenten les empreses, als efectes d’aclarir-
ho, requerir a totes les empreses presentades per a què es manifestin. 

 
- i d’altra banda, respecte al Lot 3 (Productes detergents per a la bugaderia): 

proposar a l’òrgan de contractació que deixi sense efecte la resolució 
d’aprovació de l’expedient de data 25 d’abril de 2013, pel que fa aquest lot, 
als efectes de procedir novament a l’aprovació de l’expedient amb la 
corresponent rectificació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte, i conseqüentment, amb 
nova obertura del procediment d’adjudicació i anunci de la licitació al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.  

 
6. El Servei Jurídicoadministratiu i la Intervenció Delegada han emès els informes 
jurídic i de fiscalització corresponents.  
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 66 (Conservació d’actes i tràmits) de la Llei 30/92, de 30 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
disposa que L'òrgan que declari la nul·litat o anul·li les actuacions disposarà sempre la 
conservació d'aquells actes i tràmits el contingut dels quals s'hagués mantingut igual 
de no haver-se comès la infracció. 
 
2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació es la Presidència de l’IMAS, 
d’acord amb l’article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS.  
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
1. Deixar sense efecte la resolució de la presidenta de l’IMAS de data 25 d’abril de 
2013 mitjançant la qual es va aprovar l’expedient de contractació del subministrament 
de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, pel que 
fa al Lot 3 (Productes detergents per a la bugaderia); però conservar tots els altres 
actes del procediment que no estiguin afectats per l’errada comesa als plecs: Informe 
justificatiu de la necessitat i de la idoneïtat de la contractació, Informe justificatiu del 
preu, Informe justificatiu dels criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte, 
Autorització del Servei de Pressuposts i Comptabilitat i Resolució d’inici de l’expedient. 
 
2. Retrotreure les actuacions al moment de l’aprovació de 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. 
 
3. 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 tramitació ordinària, d’acord amb el 
que disposen els articles 138.2 i 157 a 161 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); amb assistència de mesa de contractació, la qual estarà integrada pels 
següents membres: 
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President: El director gerent de l’IMAS, Sr. Álvaro Celdrán Rasines, o persona que el 
substitueixi 
 
Vocals: 

- La interventora delegada de l’IMAS, Sra. Aina Bonet Vidal, o persona 
que la substitueixi 

- La secretària delegada de l’IMAS, Sra. Inmaculada Borrás Salas, o 
persona que la substitueixi 

- La cap de secció comptable del Servei de Gestió Econòmica, Sra. 
Monserrat Sierra Queralt, o persona que la substitueixi 

- La directora de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, Sra. 
María José Rodríguez Vázquez, o persona que la substitueixi 

 
Secretari: Un dels tècnics d’Administració general del Servei Jurídicoadministratiu de 
l’IMAS. 
 
4. Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
de subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es 
disposa en el Llibre III del TRLCSP. 
 
5. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir aquesta contractació administrativa. 
 
6. El valor estimat d’aquest lot, tenint en compte les eventuals pròrrogues, és de 
seixanta-un mil quatre-cents quaranta-un euros amb seixanta-quatre cèntims 
(61.441,64 €), IVA exclòs. 
 
7. El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, exclòs l’IVA, és de trenta 
mil set-cents vint euros amb vuitanta-dos cèntims (30.720,82 €). L’import corresponent 
a l’IVA (21 %) és de sis mil quatre-cents cinquanta-un euros amb trenta-vuit cèntims 
(6.451,38 €), així doncs, l’import total del contracte, IVA inclòs, és de trenta-set mil 
cent setanta-dos euros amb vint cèntims (37.172,20 €). 
 
8. Autoritzar una despesa per un import total de trenta-set mil cent setanta-dos euros 
amb vint cèntims (37.172,20 €), IVA inclòs. Respecte al finançament, hi ha crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades d’aquest contracte d’acord 
amb la següent distribució per anualitats: 
 

- Any 2013 (de l’1 d’agost al 31 de desembre): devuit mil cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb deu cèntims (18.586,10 €), amb càrrec a la partida 10.23311.22110 
del vigent pressupost de despeses (document RC amb núm. de referència 
comptable 22013002800). 

 
- Any 2014 (de l’1 de gener al 30 de juny): devuit mil cinc-cents vuitanta-sis 

euros amb deu cèntims (18.586,10 €), amb càrrec a la partida que 
correspongui del pressupost de despeses de l’any 2014. L’eficàcia d’aquesta 
despesa quedarà supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressuposts de l’any 2014. 

 
9. Exposar al públic els plecs de clàusules administratives particulars per un termini de 
deu (10) dies naturals en aplicació de l’article 188.3 de la Llei municipal i de règim local 
de les Illes Balears (BOIB núm. 186 EXT. de 27-12-06). 
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10. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, amb un termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals comptats 
a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, d’acord amb l’article 159 
del TRLCSP. Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte ò inhàbil, s'entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
11. Notificar aquesta resolució a la directora de la Residència mixta de pensionistes la 
Bonanova i a la Intervenció Delegada de l’IMAS.  
 
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. 
 
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, 10 de juny de 2013 
     
La presidenta  
 
 
Catalina Cirer Adrover     N’he pres nota,  

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

 
 
        Immaculada Borrás Salas 
 


