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Resolució  d’adjudicació  del  contracte  del  subministrament  i  gestió  de  productes
alimentaris de la Residència Llar d'Ancians, Residència Huialfas i les Llars del menors de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1.  La  presidenta  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  mitjançant  resolució  de  data  21  de
setembre de 2015, i  de conformitat amb l’informe proposta emès el dia 10 de setembre de
2015,  va  iniciar  el  corresponent  expedient  per  contractar  el  subministrament  i  gestió  dels
productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residències Huialfàs i les Llars dels
Menors de l’IMAS.

2. El 30 d'octubre de de 2015, una vegada fiscalitzat l’expedient per la Intervenció delegada de
l’IMAS, la presidenta el va aprovar 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 DOUE  dia 7 de novembre de 2015, al BOIB
núm. 164 de 7 de novembre de  2015 i al BOE núm. 311 de 29 de desembre de  2015  i es
varen presentar en temps i forma els següents licitadors: 

-  SERUNION SA
-  SODEXO IBERIA SA

4.  El  dia  22  de  desembre  de  2015,  la  Mesa  de  Contractació  una  vegada  valorades  les
propostes  tècniques  i  les  ofertes  econòmiques  va  proposar  a  l'òrgan  de  contractació
l'adjudicació del contracte a l'empresa SERUNION SA. 

5. El dia 4 de gener de 2016, l’òrgan de contractació, va requerir a SERUNION SA perquè
constituís la garantia definitiva corresponent i presentàs la documentació prèvia a l'adjudicació.

6. El dia 18 de gener de 2016 va tenir entrada al Registre General del Consell de Mallorca el
recurs d'alçada interposat per SODEXO IBERIA SA contra la resolució de dia 4 de gener de
requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació.

7. El dia 3 de febrer de 2016 la Mesa de contractació va acordar la suspensió del procediment
d'adjudicació del contracte mentre no es resolgués el recurs interposat per SODEXO IBERIA
SA.

8. El Consell  Executiu del Consell  de Mallorca a la reunió de dia 24 de febrer de 2016 va
acordar desestimar el recurs d'alçada interposat per SODEXO IBERIA SA.

9. El dia 25 de febrer de 2016 la Mesa de contractació va acordar, a la vista de la desestimació
del recurs d'alçada interposat per SODEXO IBERIA SA, aixecar la suspensió del procediment i
una  vegada  revisada  la  documentació  aportada  per  SERUNION  SA  va  acordar  que  la
documentació  esmentada era correcta  i  que SERUNION SA compleix  els  requisits  per  ser
adjudicatària del contracte.

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

1. D’acord amb l’article 151.3 del TRLCSP l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte mitjançant resolució motivada al licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més
avantatjosa dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de tota la documentació.   
 
2. D’acord amb l’article 151.4 l’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o
licitadors i simultàniament es publicarà al perfil del contractant.

3. La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs  o  candidat  descartat  interposar,  conforme  a  l’article  40,  recurs  suficientment  fundat
contra la decisió d’adjudicació i  en particular expressarà,  entre altres coses,  la relació dels
candidats descartats i  l’exposició resumida de les raons, en cas de licitadors exclosos dels
procediment també les raons en forma resumida per les quals no s’ha admès la seva oferta.

4. L’article 156.3 del TRLCSP relatiu a la formalització dels contractes susceptibles del recurs
especial en matèria de contractació conforme a l’article 40.1 del TRLCSP. 

5. Els articles 40 a 49 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que
regula el recurs especial en matèria de contractació.

6. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la presidenta de l’IMAS en virtut de
l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS vigents aprovats per acord del Ple del Consell de
Mallorca de data 8 de febrer de 2012 (BOIB núm.28, de 21-02-2012).

Per tot això, resolc:

1. Adjudicar el contracte relatiu al subministrament i gestió del productes alimentaris per a la
Residència  Llar  d’Ancians,  Residència  Huialfas  i  Llars  del  Menor  de  l’IMAS  a  l’empresa
SERUNION, S.A., amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al
plec de prescripcions tècniques i a la seva oferta, per un import total màxim d’un milió quatre-
cents noranta-un mil cinc-cents setze mil  euros amb cinquanta-sis cèntims (1.491.516,56 €)
essent  el  principal  un milió  tres-cents  cinquanta-cinc mil  nou-cents  vint-i-quatre  euros amb
catorze  cèntims  (1.355.924,14  €) i  cent  trenta-cinc  mil  cinc-cents  noranta-dos  euros  amb
quaranta-dos cèntims (135.592,42 €) corresponent al 10 % d’IVA, amb una durada des del dia
21 de març  de 2016 fins 20 de març de 2018. 

El preus unitaris, IVA inclòs seran els següents:

Centre
Tipus de
pensió

Preu dia
sense IVA IVA 10 %

Preu dia 
IVA inclòs

Llar dels Ancians Pensió completa 3,49 0,35 3,84
Llar dels Ancians Servei menjador 1,49 0,15 1,64
Llar dels Ancians Centre de dia 2,49 0,25 2,74
Residència Huialfas Pensió completa 4,62 0,46 5,08
Residència Huialfas Servei menjador 1,89 0,19 2,08
Residència Huialfas Centre de dia 3,12 0,31 3,43
Llar Es Pil·larí Pensió completa 4,79 0,48 5,27
Llar Puig des Bous Pensió completa 4,79 0,48 5,27
Llar  Can Sec Pensió completa 4,79 0,48 5,27
Llar Son Bosc Pensió completa 4,79 0,48 5,27
Llar Es Rafal Pensió completa 4,79 0,48 5,27
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3. Disposar una despesa màxima a favor de SERUNION, S.A.  amb  CIF A 593765744, per
import d’un milió quatre-cents noranta-un mil cinc-cents setze mil   euros amb cinquanta-sis
cèntims (1.491.516,56 €) 10 %IVA inclòs  amb càrrec a les partides pressupostàries que es
detallen a continuació : 

Centre Partida 
Pressupostària

Pressupost
IVA inclòs

Pressupost  IVA
inclòs

Pressupost  IVA
inclòs

      21/03/2016- 
      31/12/2016 

01/01/2017-
31/12/2017

01/01/2018
-20/03/2018

Llar dels 
Ancians 10.23310.22105 341.576,18€ 445.898,64€ 104.399,24€
Residència
Huialfas 10.23313.22105 87.223,09 € 111.120,44€ 24.354,73€
Llar Es Pil·larí 20.23161.22105 18.083,20 € 23.078,22 € 4.995,01€
Llar  Puig  des
Bous 20.23162.22105 52.742,69€ 67.311,48 € 14.568,79€
Llar  Ca'n Sec 20.23164.22105  40.687,21 €   51.926,00 € 11.238,78€
Llar Son Bosc
Nou 20.23163.22105 18.083,20 € 23.078,22 € 4.995,01€
Llar Es Rafal 20.23165.22105 18.083,20 € 23.078,22 € 4.995,01€
Subtotal 576.478,77 € 745.491,22 € 169.546,57 €

TOTAL 1.491.516,56 €

i  en conseqüència,  cancel·lar  els  documents comptables A provisional  per  la  diferència  (D
provisionals i A/ provisionals : 22016002951, Q/2016/229,  Q/2016/230,  Q/2016/231).

La  despesa  corresponent  a  l’any  2017 i  2018  quedarà  supeditada  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient en els pressupost corresponent.

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 responsables del contracte als directors de les residències i a la directora de
les llars del Menors .

6. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, als responsables del contracte, a la Intervenció
Delegada,  al  Servei  de  Gestió  Econòmica,  al  Servei  de  Pressuposts  i  Comptabilitat  del
Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca i a la resta de licitadors. 

7. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’IMAS.

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 el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 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
o en el  Registre  del  Tribunal  Administratiu  Central  de Recursos Contractuals  (Avenida  del
General Perón,  núm. 38, 28020, Madrid) 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:
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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, 15 de març  de 2016
N’he pres nota.

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

Margalida Puigserver Servera Inmaculada Borrás Salas
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