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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l’informe tècnic
emès d’acord amb la clàusula 17.4 del plec de clàus ules administratives i també
per a l’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que conten en els Criteris Socials i l’Oferta
Econòmica del contracte del subministrament de prod uctes de llenceria per a la
Residència de Pensionistes la Bonanova.

Assistents:

President:  Sr.  Jaume  Català  Sansó,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per substitució de l’IMAS.
- Sra Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sr.  Bernat  Torres  Ripoll,  en  substitució  de  la  Cap  del  Servei  de  Gestió

Econòmica, la Sra. Francisca Ramis Ferriol, 
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, Administrador de la Residència La Bonanova,

en substitució de la directora de la residència, la Sra. Elena Lluch Cerda.

Secretària:  Sra.  Victòria  Mulet  Aguiló,  tècnica  d’administració  general  de  la  Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 7 de febrer de 2017

A les 13.10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la lectura de l’informe tècnic emès d’acord amb la clàusula 17.4 del plec
de clàusules administratives i  també  per a l’obertura dels  sobres núm.  3 i  2,  que
contenen els Criteris Socials i l’Oferta Econòmica.

Compareixen en representació de l'empresa TRAZABILIDAD GESTION Y TEXTILES
SANITARIOS SLU el  Sr.  Francisco Esteban amb DNI  33863176T i  la  Sra.  Sabine
Gracia amb NIE X1976092R.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que  l'empresa  TRAZABILIDAD
GESTION Y TEXTILES SANITARIOS SLU va  presentar  un  escrit  d'al.legacions  a
l'oficina de Correos en data 2 de febrer de 2017 amb registre d'entrada a l'IMAS de
data 6 de febrer de 2017, respecte al contingut de l'acta de la Mesa de data 2 de gener
de  2017.  A  l'escrit  presentat  s'al.lega  que  les  fitxes  tècniques  de  les  mostres
presentades es van incloure al sobre que du per títol «Proposició tècnica».

Després de la  lectura de les al.legacions presentades i  a la  vista de les mateixes
s'acorda  obrir  el  sobre  presentat  per  la  empresa  TRAZABILIDAD  GESTION  Y
TEXTILES SANITARIOS SLU amb el  títol   «Sobre  3:  Proposició  tècnica»  amb  la
finalitat de comprovar que en aquest sobre es contenen les fitxes tècniques de les
mostres presentades i que no conté cap Criteri Social. Una vegada obert el sobre, es
comprova,  efectivament,  que el  sobre conté  únicament  les fitxes tècniques de les
mostres presentades. 

A la  vista del  contingut  del  sobre obert  i  de les al.legacions presentades,  la  Mesa
acorda remetre al Departament de governantes de la Residència de pensionistes la
Bonanova  les  fitxes  tècniques  i  sol.licitar  l'informe tècnic  respecte  de les  mostres
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presentades per  la  empresa  TRAZABILIDAD GESTION Y TEXTILES SANITARIOS
SLU per  avaluar  els  criteris  d’acord  amb  la  clàusula  17.4  del  plec  de  clàusules
administratives. 

Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura
dels  dos  informes  emesos  pel  Departament  de  governantes  de  la  Residència  de
pensionistes la Bonanova i d’obertura dels sobres núm. 2 i 3 que contenen l’Oferta
Econòmica i els Criteris Socials.

A les 13:30 hores 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 per substitució La interventora delegada

Isabel Moragués Marqués  Sra Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap de secció del Servei de 
Gestió Econòmica                                   

L'Administrador de la Residència La Bonanova

Bernat Torres Ripoll                 Antoni Cantallops Cantallops
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