
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: ANLL
Document: proposta
SUB 04/14

Resolució d’adjudicació del contracte del subminist rament  del LOT 3 (bosses de
plàstic) i  LOT 6 (productes de tractament d'aigües)  en relació al contracte de
subministrament de productes de neteja i tractament  d’aigües per als centres
residencials  de  persones  majors  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Antecedents

1.   La  presidenta  de  l’Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  d'ara  endavant  IMAS,
mitjançant  resolució  de  data 10 de setembre de 2014,   va  iniciar  el  corresponent
expedient  de  contractació  relatiu  al  subministrament  de  productes  de  neteja  i
tractament d’aigües per als centres residencials de l'IMAS 

2. Un cop feta la fiscalització prèvia i la resta de tràmits preceptius corresponents, la
presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de dia 28 d'octubre de 2014,  va aprovar
l’expedient de referència mitjançant procediment obert i s’aprovà el plec de clàusules
administratives  particulars  que  regeix  el  contracte  amb  la  següent  distribució  per
LOTS:

LOT 1: CEL·LULOSES.
LOT2: ESTRIS DE NETEJA.
LOT 3: BOSSES DE PLÀSTIC.
LOT 4: PRODUCTES DE BUGADERIA.
LOT 5: PRODUCTES QUÍMICS I NETEJADORS.
LOT 6: PRODUCTES DE TRACTAMENT D'AIGÜES.
LOT 7: SAL MARINA EN GRA O PASTILLES.

3. L’anunci de licitació del contracte es va enviar al  DOUE en data 28 d'octubre  de
2014 i es van presentar en temps i forma els següents licitadors:

 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
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11. BALEARS ECOMÓN, SL
12. COMERCIAL PEDRO, SA
13. NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL

4. La Mesa de Contractació es va reunir els dies 10 i 17 de desembre de 2014, 10 de
març i  1,  10,  17 i  21 d'abril  de 2015 per  a  l’obertura dels  corresponents sobres i
valoració de les ofertes presentades.

5. En la sessió de la Mesa de dia 10 de desembre de 2014 es va acordar declarar nul
el LOT 4 PRODUCTES DE BUGADERIA.
6.  El 10 de març de 2015 es va obrir  l'oferta tècnica  relativa  a criteris  avaluables
mitjançant fórmules i l'oferta econòmica. Pel que fa als LOTS 3 i 6 la mesa acordà
proposar a l'òrgan de contractació la adjudicació a les següents empreses:

- LOT 3 bosses de plàstic: NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 6 productes de tractament d'aigües: DISTRIBUCIONES SILLERO, SL

El mateix dia la Mesa va acordar, d'acord amb els informes tècnics de valoració de la
qualitat  de les  mostres presentades  corresponents als  LOTS 3 i  6,  excloure  a les
següents empreses:

-  LOT  3: TONFER,  SL;  GRUPO  DISTRIBUIDOR  GARAU,  SL;  KELKO    
QUÍMICA, SL; DISTRIBUCIONES SILLERO, SL; SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,  
SA i BALEARS ECOMÓN, SL
- LOT 6: KELKO QUÍMICA, SL i BALEARS ECOMÓN, SL

7. L’òrgan de contractació va requerir a aquestes dues empreses perquè en el termini
de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la resolució
de  requeriment  de  documentació  prèvia  a  l'adjudicació  i  dipòsit  de  la  fiança,
presentessin  certificat  de  trobar-se  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,  així  com   la  documentació  acreditativa  del  compliment  dels  requisits  de
capacitat, representació, solvència, classificació i habilitació professional en els termes
de la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives particulars, i constituïssin la
garantia definitiva corresponent.

8.  L’empresa  DISTRIBUCIONES  SILLERO,  SL  ha  presentat  la  documentació
requerida  i  ha  dipositat  la  garantia  definitiva  corresponent  en  el  termini  i  forma
establerts i s'ha comprovat que s'adeqüen a la legislació vigent.
Pel  que  fa  a  l'empresa   NOVAQUÍMICA  Y  MAQUINARIA,  SL   ha  presentat  la
documentació requerida i respecte a la garantia definitiva,  l'empresa ha sol·licitat la
retenció en el preu de les factures que es presentin al començament de l’execució del
contracte.
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9.  La  Mesa  de  Contractació  va  acordar,  una  vegada  revisada  la  documentació
presentada per  les  dues  empreses  que aquestes  compleixen  els  requisits  per  ser
adjudicatàries dels dos lots esmentats a l'antecedent número 7.

10. La proposta de resolució d’adjudicació dels LOTS 3 i 6 del contracte de referència
s’ha fiscalitzat de conformitat per la Intervenció Delegada.

Fonaments de dret

1.  D’acord  amb  l’article  151.3  i  4  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  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  mitjançant
resolució motivada al licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.

2. Segons l’article 96.2 del TRLCSP: “Quan així es prevegi en els plecs, la garantia en
els contractes d'obres, subministraments i serveis, així com en els de gestió de serveis
públics  quan  les  tarifes  les  aboni  l'administració  contractant,  podrà  constituir-se
mitjançant retenció en el preu. En el plec es fixarà la forma i condicions de la retenció.”

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

Resolució

Per tot això, resolc:

1. Excloure  de la licitació les ofertes presentades per les empreses següents, en virtut
de l’acord pres per la Mesa de contractació el 10 de març de 2015 i d'acord  amb els
informes tècnics de valoració de la qualitat de les mostres presentades corresponents
als LOTS 3 i 6:

-  LOT  3:  TONFER,  SL;  GRUPO  DISTRIBUIDOR  GARAU,  SL;  KELKO  
QUÍMICA, SL; DISTRIBUCIONES SILLERO, SL; SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, 
SA i BALEARS ECOMÓN, SL
- LOT 6: KELKO QUÍMICA, SL i BALEARS ECOMÓN, SL

2. Adjudicar el LOT 3 BOSSES DE PLÀSTIC , relatiu al contracte de subministrament
de productes de neteja i tractament d'aigües per als centres residencials de persones
majors  de  l’IMAS,  amb  estricta  subjecció  als  plecs  de  clàusules  administratives
particulars,  al  de  prescripcions  tècniques  i  a  la  seva  oferta,  a  l’empresa
NOVAQUIMICA I MAQUINARIA,  SL amb CIF B-07715030, per un import màxim de
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seixanta-tres mil cent vuitanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (63.182,69 €) de
base imposable  i  setanta-sis  mil  quatre-cents  cinquanta-un euros  amb sis  cèntims
(76.451,06 €), IVA (21%) inclòs, i amb un termini d'entrega dels productes de 48 hores.

3.  Adjudicar  el  LOT  6  PRODUCTES  DE  TRACTAMENT  D'AIGUES ,  relatiu  al
contracte de subministrament de productes de neteja i  tractament  d'aigües per als
centres residencials de persones majors de l’IMAS, amb estricta subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, a
l’empresa  DISTRIBUCIONES  SILLERO,  SL amb  CIF  B-07250343,  per  un  import
màxim de deu mil cinc-cents vint-i-tres euros amb setanta cèntims (10.523,70 €) de
base  imposable  i  dotze  mil  set-cents  trenta-tres  euros  amb  seixanta-vuit  cèntims
(12.733,68 €), IVA (21%) inclòs, i amb un termini d'entrega dels productes de 48 hores.

4.  Disposar  una  despesa  màxima  total  a  favor  de  l’empresa  NOVAQUIMICA  I
MAQUINARIA, SL amb CIF B-07715030 , per import de setanta-sis mil quatre-cents
cinquanta-un euros amb sis cèntims (76.451,06 €) , IVA (21%) inclòs, d'acord amb la
següent distribució per residències i anualitats:

- Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Bosses de
plàstic

2015
01/05 al 31/12 

8.179,67 € 10.23111.22110
Ref. 22015003811

2016
01/01 al 31/12

12.269,50 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

2017
01/01 al 30/04

 4.089,83 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2017

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Bosses de
plàstic

2015
01/05 al 31/12

12.247,19 € 10.23110.22110
Ref. 22015003790

2016
01/01 al 31/12

18.370,79 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2016

2017
01/01 al 30/04

6.123,60 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any
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2017

- Residència Felanitx:
LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA

INCLÒS
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Bosses de
plàstic

2015
01/05 al 31/12 

2.796,48 € 10.23112.22110
Ref. 22015003804

2016
01/01 al 31/12

4.194,72 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2016

2017
01/01 al 30/04

1.398,24 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2017

- Residència Huialfàs:
LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA

INCLÒS
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Bosses de
plàstic

2015
01/05 al 31/12 

2.260,35 € 10.23113.22110
Ref. 22015003797

2016
01/01 al 31/12

3.390,52 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de

l'any 2016

2017
01/01 al 30/04

1.130,17 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de

l'any 2017

5. Disposar  una  despesa  màxima  total  a  favor  de  l’empresa  DISTRIBUCIONES
SILLERO, SL amb CIF B-07250343 ,  per  import  de  dotze mil  set-cents trenta-tres
euros  amb seixanta-vuit  cèntims  (12.733,68  €),  IVA  (21%)  inclòs,  d'acord  amb la
següent distribució per residències i anualitats:

- Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT
IVA

INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6
Productes de

2015
01/05 al 31/12 

1.103,84 € 10.23111.22110
Ref. 22015003814

2016
01/01 al 31/12

1.655,76 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any
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tractament d'aigües 2016

2017
 01/01 al 30/04

551,92 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2017

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT
IVA

INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6 Productes de
tractament d'aigües

2015
01/05 al 31/12

3.012,93 € 10.23110.22110
Ref. 22015003793

2016
01/01 al 31/12

4.519,40 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2016

2017
01/01 al 30/04

1.506,47 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de l'any

2017

- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT
IVA

INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6 Productes de
tractament d'aigües

2015
01/05 al 31/12 

58,43 € 10.23112.22110
Ref. 22015003807

2016
01/01 al 31/12

87,64 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de

l'any 2016

2017
 01/01 al 30/04

29,21 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de

l'any 2017

- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

2015
01/05 al 31/12 

69,36 € 10.23113.22110
Ref. 22015003800

2016 104,04 € Amb càrrec a la partida que
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6 Productes de
tractament d'aigües

01/01 al 31/12 correspongui del pressupost de
l'any 2016

2017
 01/01 al 30/04

34,68 € Amb càrrec a la partida que
correspongui del pressupost de

l'any 2017

6.  Retenir  en  el  preu  de  les  factures  que  presenti  l’empresa  NOVAQUIMICA  I
MAQUINARIA,  SL amb CIF B-07715030,  l’import  corresponent  a  l’establert  com a
garantia definitiva, és a dir,  quatre mil setanta-quatre euros amb setanta-tres cèntims
(4.074,73 €).
7. Requerir als adjudicataris perquè formalitzin 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.

8.  Designar  com  a  responsables  dels  contractes  d'aquests  dos  LOTS  als
administradors de les residències Llar dels Ancians, la Bonanova, Felanitx, Residència
Huialfàs (Sa Pobla).

9.  Notificar  aquesta  resolució  als  adjudicataris,  a  la  resta  de  licitadors,  als
administradors de les residències,  al  Servei  de Gestió Econòmica,  a la  Intervenció
Delegada de l’IMAS i al  Servei de Pressuposts i Comptabilitat del Consell de Mallorca.

10. Publicar aquesta resolució al 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 la Presidència de l’IMAS 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 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:

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.
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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, 30 d'abril de 2015
N’he pres nota.

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

Catalina Cirer Adrover Immaculada Borrás Salas
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