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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  per  qualificar  la  documentació
presentada  per  SOLRED  SA,  proposat  com  a  adjudicatari  del  contracte  del
subministrament  de combustible per als vehicles de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 
Assistents:

President: Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

-  Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.         
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr. Guillem Ripoll Buades,  cap de Negociat de Serveis Generals.

       

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general. 

A Palma, 14 de febrer de 2017

A les 13:40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,  en la
forma que precedeix, per qualificar la documentació presentada per SOLRED SA, en contestació
al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la presidenta de 10 de gener de 2017, en
el marc del contracte del subministrament de combustible per als vehicles de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, que va ser notificada dia 26 de gener de 2017 tal i com acredita el justificant de
recepció de Correus que consta l'expedient.

La Mesa constata que la documentació presentada per SOLRED SA ha tingut entrada en el
registre d'entrada de l'IMAS dia 10 de febrer de 2017 i, per tant està fora del termini dels 10 dies
hàbils que tenia per fer-ho.

Per  tot  això,  la  Mesa  acorda:  excloure  de la  licitació  a  l'empresa SOLRED SA  i  requerir  a
l'empresa BP OIL ESPAÑA SAU,  classificada  en  segon  lloc,  per  a  què  perquè  presenti  la
documentació prèvia a la adjudicació i constitueixi la garantia definitiva en els termes del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 

A les 13:50 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta. 

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



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 Pujadas

La cap del Servei El cap de Negociat de Serveis Generals
de Gestió Econòmica                                  

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades

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


