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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació 
general presentada per a la licitació del contracte  del subministrament de 
productes de neteja i tractament d’aigües per als c entres residencials de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant pr ocediment obert i tramitació 
ordinària 
 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (lMAS). 
 
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujades, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció de comptabilitat del Servei 

de Gestió Econòmica de l’IMAS.  
- Sra. Mª Antònia Font Oliver, directora de la residència de Felanitx. 
- Sra. Rosa Mesquida Vich, directora de la residència de la Llar dels Ancians. 

 
Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general del Servei 
jurídic administratiu de l’IMAS. 
 
A Palma, 10 de desembre de 2014 
 
A les 9’30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, 
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors 
que han optat a la contractació del subministrament de productes de neteja i 
tractament d’aigües per a les residències de persones majors de l’IMAS, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al 
Registre General en temps i forma són les següents: 
 
1. Tonfer, SL 
2. Mateo Martí Pons 
3. KELKO QUÍMICA, SL 
4. DISTRIBUCIONES SILLERO, SL 
5. Juan Antonio Salas y otro, CB 
6. TELIM, SL 
7. Seguridad y Limpiezas, SA 
8. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU, SL 
9. PROQUIMIA, SA 
10. INDUSTRIAS ARGUI, SA 
11. BALEARS ECOMÓN, SL 
12. COMERCIAL PEDRO, SA 
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13. NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL 
 
En primer lloc la secretària delegada de l’IMAS posa en coneixement dels altres 
membres de la Mesa que s’ha detectat un error material a l’annex IV del plec de 
prescripcions tècniques (PPT), aquest annex fa referència al LOT 4: PRODUCTES 
DE BUGADERIA.  
 
D’acord amb la clàusula D) del PPT, en particular el LOT 4, disposa: “Les empreses 
licitadores hauran de presentar la informació dels cinc programes de rentat per a 
cada tipus de roba esmentats, amb indicació de cadascuna de les seves fases, 
d'acord amb el model del quadre que s'hi adjunta a l'ANNEX IV d'aquest PPT. La no 
presentació d'aquesta informació suposarà l'exclusió de l'oferta presentada.” 
 
Atès que per valorar la qualitat dels productes del LOT 4 s’ha de tenir en compte la 
informació expressada a l’annex IV del PPT, per tant s’ha d’incloure aquest annex al 
sobre 4 (que conté els criteris d’adjudicació del contracte avaluables, en la seva 
totalitat, mitjançant un judici de valor). 
 
Vist que aquest annex conté columnes de dades tècniques de valoració i una 
columna que indica el preu €/kg, aquest annex no pot estar dins el sobre 4. 
 
En vista de l’exposat la Mesa de Contractació acorda per unanimitat: 
 

- Proposar que es declari nul el LOT 4 PRODUCTES DE BUGADERIA, i 
seguir amb el procediment de contractació respecte als altres lots. 

- Quan es torni a licitar aquest lot els licitadors que ja s’hagin presentat només 
hauran de dur l’annex IV del PPT degudament emplenat. 

 
En segon lloc a la vista d’un escrit presentat per l’empresa BALEARS ECOMÓN, SL 
en data 9 de desembre de 2014, en què manifesten que han detectat un error 
aritmètic respecte al LOT 7 quan als quilos anuals de sal a la residència La 
Bonanova.  
 
Una vegada que els membres de la Mesa han fet les oportunes comprovacions 
s’acorda per unanimitat que aquesta incidència no afecta l’oferta econòmica que han 
de presentar els licitadors ni al pressupost màxim de licitació d’aquest LOT 7 i que 
es farà una nota aclaridora per penjar al perfil del contractista. 
 
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre 1 que conté la documentació 
general d’acord amb la clàusula 14.1.1 del plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) presentada pels tretze (13) licitadors, i després d’examinar 
detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda: 
 

 - Excloure de la licitació a Juan Antonio Salas y otro, CB, atès que les 
 comunitats de béns no poden contractar amb el sector públic, d’acord amb 
 l’article 54 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
 s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i els 
 articles 35 i 1.669 del Codi Civil. 

 - Requerir a les següents empreses per a què presentin, abans de dia 15 de 
 desembre a les 14 hores, la declaració responsable (annex 5 del PCAP) 
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 relativa a la pertinença o no a un grup d’empreses, d'acord amb l'apartat 
 14.1.1 g) del PCAP: 
 
  Tonfer, SL 
  Mateo Martí Pons 
  DISTRIBUCIONES SILLERO, SL 
  PROQUIMIA, SA 
 
 - Vist que de l’obertura del sobre 1 no es pot deduir a quin lot es presenten 
 algunes de les empreses licitadores, als efectes d’aclarir-ho, requerir a les 
 següents per a què manifestin, abans de dia 15 de desembre a les 14 hores, 
 el lot o lots als quals es presenten: 
 
  Tonfer, SL 
  KELKO QUÍMICA, SL 
  DISTRIBUCIONES SILLERO, SL 
  Seguridad y Limpiezas, SA 
  GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU, SL 
  BALEARS ECOMÓN, SL 
     
La Mesa de Contractació fa aquests requeriments amb l’advertiment que, de no fer-
ho, no seran admeses a licitació. Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la 
exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).  
 
Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir per procedir a 
l’obertura del sobre 4, que conté els criteris d’adjudicació del contracte avaluables 
(en la seva totalitat) mitjançant un judici de valor, el dia 17 de desembre de 2014 a 
les 10 hores a la residència La Bonanova  (carrer Francesc Vidal Sureda, 72, 
07015 Palma, telèfon 9714002900, extensió 6222) 
 
A les 10 hores i 15 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretària, aquesta acta.  
 
La secretària de la Mesa    Vist i plau 
         El president de la Mesa 
 
Vocals: 
La secretària delegada        La interventora delegada 
  
Inmaculada Borrás Salas               Francisca Martorell Pujades 
  
 
La cap de la Secció de Comptabilitat            La Directora de la residència 
del Servei de Gestió Econòmica                   Llar dels Ancians 
Monserrat Sierra Queralt               Rosa Mesquida Vich  

 
    

La directora de la residència de Felanitx. 
Mª Antònia Font Oliver 


