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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte  del  servei  d’alberg  i
menjador per a persones en risc o en situació d'exclusió social a la part forana
de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

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.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS.

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 25 de gener de 2017

A les 10’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la contractació del servei d’alberg i menjador per a persones en risc
o en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, d'una banda, ha presentat en temps i forma la documentació
al Registre General la següent entitat i per al lot següent:

- FUNDACIÓ TROBADA: Lot 1 (servei d'alberg)

D'altra banda, ha presentat en temps, però no en forma, la documentació al Registre
General la següent empresa i per al lot següent:

- ESCELDEPET, SL: Lot 2 (servei de menjador)

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general  presentada  per  l'entitat  licitadora  FUNDACIÓ  TROBADA,  i  després
d’examinar  detalladament  la  documentació,  la  Mesa  de  Contractació  acorda
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admetre a la licitació a l'entitat esmentada, tot i que la documentació presentada és
complerta.

Per altra part, la Mesa de Contractació constata que l'empresa ESCELDEPET, SL
ha presentat un únic sobre i no els tres que es contemplen al Plec de clàusules
administratives  particulars  (PCAP)  que  regeixen  aquest  contracte:  A  la  clàusula
14.1. del PCAP s'explica que Els licitadors han de presentar les proposicions en la
forma que s'indica en la clàusula 13 (Forma de les proposicions). I s'afegeix que La
documentació general,  la proposició  econòmica i,  si  escau,  la proposició  tècnica
s'han de presentar en els termes que s'estableixen a continuació. A més a més, a
l'apartat  C. Documentació relativa als criteris d'adjudicació del  Quadre de criteris
d'adjudicació del contracte del PCAP, s'especifica clarament que s'han de presentar
un  sobre  núm.  2  amb l'Oferta  econòmica i,  si  escau,  un  sobre  núm.  3  amb la
Clàusula de mercat de treball.

Per tot això, la Mesa conclou que l'oferta presentada per l'empresa ESCELDEPET,
SL no s'ajusta a l'establert al PCAP, per tant, acorda no admetre-la a la licitació.

Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 31 de gener
de 2017 a les 12.30 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del
General Riera, 67, 07010 Palma).

A les 10’30 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 La interventora delegada
per substitució

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió Econòmica El  cap  de  la  Secció  d'Inserció
Social

Francisca Ramis Ferriol Sebastià Cerdà Campomar
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