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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració de les al·legacions
formulades  per  l’empresa  CENTRE  D'INTEGRACIÓ  SOCIAL  BALEAR  CEO,  SL
respecte a 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:

President:  Sr.  Álvaro  Celdrán  Rasines,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra.  Mercedes Palmer  Cabrinetti,  en substitució de la  Sra.  Francisca Martorell

Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Mª Rosa Mesquida Vich,  directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 7 de maig de 2015

A les 12’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir  a  la  valoració  de  les  al·legacions  formulades  per  l’empresa  CENTRE
D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL respecte a la licitació per a la contractació
administrativa especial de l’explotació del  servei de cafeteria de la Residència Llar dels
Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

No  compareix  ningú  en  representació  de  l'única  empresa  presentada  i  admesa  a  la
licitació, CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL.

La  secretària  de  la  Mesa  indica  que  l’empresa  esmentada  ha  presentat  un  escrit
d'al·legacions el dia 5 de maig de 2015 en el qual sol·licita a la Mesa de contractació que
es procedeixi a rectificar la proposta d'adjudicació del contrate en el seu favor ja que, a la
vista de la publicació al Perfil del contractant de l'acta de la Mesa de contractació de dia
28 d'abril  de 2015, on es reflexa que va oferir  un increment de cent  euros mensuals
(100,00 €/mes), IVA exclòs, respecte del preu mínim de la cessió de l’ús del local (cànon),
la qual cosa suposava que el preu seria de sis-cents trenta-cinc euros (635,00 €), IVA
exclòs,  i  atès  que en realitat  el  preu ofert  per  al  cànon era  d'un total  de  cent  euros
mensuals (100,00 €/mes); resulta, per tant, erroni el preu en el qual es fonamentava la
proposta d'adjudicació del contracte. 
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Seguidament,  i  a  la  vista  d'aquestes  al·legacions,  la  Mesa  de  contractació  acorda
excloure de la licitació l'empresa CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL,
tot i que l'oferta no és admisible d'acord amb els criteris que figuren al Plec de clàusules
administratives  que  regeixen  el  contracte,  i,  en  conseqüència,  proposar  a  l’òrgan  de
contractació declarar desert el procediment de contractació que ens ocupa.

             
A les 12’45 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 En substitució de la 

interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas  Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap de la Secció d’Ingressos La directora de la Residència 
del Servei de Gestió Econòmica Llar dels Ancians

Francisca Ramis Ferriol  Mª Rosa Mesquida Vich
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