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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració  de la justificació de l'oferta
econòmica  presentada  per  l'entitat  ASSOCIACIÓ PER  A  LA  SALUT MENTAL GIRA-SOL,  en
relació  amb  la  licitació  del  contracte  administratiu  especial  de  l'explotació  del  servei  de
cafeteria  de  la  Residència  Llar  dels  Ancians,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, directora insular d'Inclusió Social, en substitució del
Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària:  Sra.  Isabel Moragues Marqués, cap de secció del Servei jurídicoadministratiu de
l’IMAS.

Compareixen a l’acte: les senyores Silvia Estarellas, amb DNI 43.091.862 M, i Fina Robles, amb
DNI 43.083.051 A, en representació de l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT MENTAL GIRA-
SOL.

A Palma, 25 d'abril de 2018

A les 14:05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a la
valoració  de  la  justificació  de  l'oferta  econòmica  presentada,  en  termini,  per  l'entitat
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT MENTAL GIRA-SOL en el marc de la licitació del contracte de
referència.

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residència Llar
dels Ancians, qui fa un resum de l'informe, emès el 18 d'abril de 2018, de valoració d'aquesta
justificació. 

A la vista de la documentació aportada per la licitadora i de l'informe de valoració elaborat per
la  directora  i  la  TGM de  Gestió  Econòmica  de la  Residència  Llar  dels  Ancians,  el  qual  es
publicarà  al  perfil  del  contractant  de  la  web  de  l'IMAS,  la  Mesa  considera  que  l'oferta
econòmica  de  l'ASSOCIACIÓ  PER  A  LA  SALUT  MENTAL  GIRA-SOL  ha  quedat  suficientment
justificada i, en conseqüència, acorda per unanimitat:
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Primer.- Proposar a l'òrgan de contractació que aprovi la classificació de les ofertes inicials,
d'acord amb les dades reflectides a l'acta de la Mesa de Contractació de 28 de març de 2018,
que es detalla a continuació:

Nom licitador Puntuació Millor oferta

ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT MENTAL GIRA-SOL 84,00 84,00

Sra. INMACULADA CARABALLO RAMOS 44,57

Segon.- Proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a  l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA
SALUT MENTAL GIRA-SOL, atès que ha presentat  l'oferta  econòmicament més avantatjosa,
perquè, d'acord amb el que disposa l'article 151.2 del TRLCSP, en un termini no superior als
deu  (10)  dies  hàbils  comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  la  notificació,  presenti  la
documentació que acrediti els requisits de capacitat, representació, solvència o classificació i
habilitació professional en els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i perquè, en el mateix termini, constitueixi la corresponent garantia
definitiva.

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes contra l’acte celebrat.
 

A les 14:15 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià  Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió La directora de la Residència Llar dels 
Econòmica Ancians

Francesca Ramis Ferriol  Antonia Jiménez Ferrer
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