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Resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació del subministrament
de mobiliari per al pavelló C de la Residència Llar dels Ancians, per a l'any 2017,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. El 19 de juliol de 2017 va tenir entrada en el Servei Jurídico-administratiu l’informe
de la directora de la Residència de pensionistes la Bonanova, emès el dia 13 de juliol
de 2017 amb el vistiplau de la directora insular d'atenció a la dependència, en el qual
es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar un subministrament de mobiliari
per a l’esmentada residència, per a l'any 2017.

2. S’ha elaborat el corresponent Plec de prescripcions tècniques, l'informe justificatiu
de l’adequació dels preus del contracte de referència als preus de mercat i un informe
en relació als criteris de valoració aplicats a la contractació del subministrament de
mobiliari.

3. La  presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de  19  de  juliol  de  2017,  i  de
conformitat  amb l’informe emès  el  dia  13  de  juliol  de  2017 per  la  directora  de  la
Residència  Llar  dels  Ancians amb el vistiplau de la  directora insular  d'atenció a la
dependència, va iniciar el corresponent expedient per contractar el subministrament de
mobiliari  per  a  les  habitacions  dels  usuaris  i  espais  comuns  de  l´edifici  C,  que
actualment s´està reformant, per a l'any 2017, esmentat, que es divideix en els lots
següents:

- Lot 1: Llits, tauletes i butaques per a habitacions
- Lot 2: Taules, butaques, cadires, mobles aparador i altres mobles per a espais
comuns.

4. El  Servei  Judico-administratiu,  en  data 31de  juliol  de  2017,  ha  emès  l’informe
jurídic corresponent sobre la tramitació d’aquest expedient.

5. La Intervenció Delegada de l’IMAS n’ha dictat l’informe favorable de fiscalització.

6. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS,
d’acord amb l’article 7.2 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS. 

Resolució

Per tot això, resolc:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de mobiliari per a la
Residència  Llar  dels  Ancians,  per  a  l'any  2017, 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 
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la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  (TRLCSP);  amb  assistència  de  mesa  de
contractació, la qual estarà integrada pels següents membres:

President:  El director gerent de l’IMAS, Sr.  Jaume Català Sansó, o persona que el
substitueixi
Vocals:

- La interventora delegada de l’IMAS, Sra. Francisca Martorell Pujadas, o
persona que la substitueixi

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

- La cap del Servei de Gestió Econòmica, Sra. Francesca Ramis Ferriol,
o persona que la substitueixi

- La directora de la Residència Llar dels Ancians, la Sra. Antonia Jiménez
Ferrer o persona que la substitueixi

Secretari: Un dels tècnics d’Administració general del Servei Jurídicoadministratiu de
l’IMAS.

Segon.  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.

Tercer.  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir aquesta contractació administrativa.

Quart.  El valor estimat del contracte és de vuitanta-nou mil quatre-cents noranta-sis
euros amb quinze cèntims (171.915,00 €), IVA exclòs.

Cinquè. El preu total màxim de licitació d´aquest contracte és de cent setanta-un mil
nous-cents quinze euros, IVA exclòs ( 171.915,00€) IVA exclòs, amb un IVA aplicable
del 21% per import de trenta sis mil cent-dos euros amb quinze cèntims (36.102,15 €),
que suposa un total de dos-cents vuit mil disset euros amb quinze cèntims (208.017,15
€), IVA inclòs.

El desglossament de l’import màxim per lots és el següent:

Lot  1:  Cent  quaranta-tres  mil  set-cents  vuitanta-dos  euros  amb  vuitanta  cèntims
(143.782,80 €), IVA exclòs.

Lot 2: Vint-i-vuit mil cent trenta-dos euros amb vint cèntims (28.132,20 €), IVA exclòs.
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D’acord amb el següent detall:

LOT Article Unitats
Preu

unitari
sense IVA

Total sense
IVA

21% IVA Total IVA inclòs

Lot 1:
Habitació

Llit  amb
matalàs  i
coixí

60 1.644,61 € 98.676,60 € 20.722,09 € 119.398,69 €

Tauleta 60 371,19 € 22.271,40 € 4.676,99 € 26.948,39 €

Butaca 60 380,58 € 22.834,80 € 4.795,31 € 27.630,11 €

Import màxim licitació Lot 1 143.782,80 € 30.194,39 € 173.977,19 €

Lot 2:
Espais

Comuns

Taula
menjador

16 220,18 € 3.522,88 € 739,80 € 4.262,68 €

Cadira
menjador

60 105,24 € 6.314,40 € 1.326,02 € 7.640,42 €

Moble
aparador

4 592,25 € 2.369,00 € 497,49 € 2.866,49 €

Taula
sala
d'estar

4 192,31 € 769,24 € 161,54 € 930,78 €

Butaca
sala
d'estar

16 466,61 € 7.465,76 € 1.567,81 € 9.033,57 €

Taula
office

4 213,22 € 852,88 € 179,10 € 1.031,98 €

Cadira
office

12 94,27 € 1.131,24 € 237,56 € 1.368,80 €

Armari
medicació

4 305,90 € 1.223,60 € 256,96 € 1.480,56 €

Armari
tipus
taquilla

48 93,40 € 4.483,20 € 941,47 € 5.424,67 €

Import màxim licitació Lot 2 28.132,20 € 5.907,76 € 34.039,96 €

Les empreses licitadores hauran d’indicar a l’oferta econòmica (Annex I),  els preus
unitaris dels articles de cada lot.

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669



Sisè.  Autoritzar una despesa per un import total de dos-cents vuit mil desset euros
amb quinze cèntims (208.017,15 €), IVA inclòs. Respecte al finançament, hi ha crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades d’aquest contracte  amb
càrrec a la  partida 10.23110.63590   del  vigent  pressupost  de despeses de l’IMAS
(documents comptables amb núm. de referència  22017012834 i  22017012835).

Setè. 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).

Vuitè. 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  inhàbil  s'entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.

Novè.  Notificar aquesta resolució a la Residència Llar dels Ancians 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 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple
del  Consell  de  Mallorca  de data  13  d'octubre  de 2016  (BOIB núm.  140,  de  5  de
novembre de 2016),  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  qualsevol
moment 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  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 8 de setembre de 2017
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
( BOIB núm. 109 de 05/09/2017)

Margalida Puigserver Servera Mª Àngels Vanrell Julià
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