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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general presentada per a la licitació del contracte del subministrament i gestió
dels productes alimentaris de la Residència Llar d’Ancians, Huialfàs i les Llars
del menor de l’IMAS 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. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Monserrat Sierra Queralt , en representació de la cap de la Secció
d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. María Luisa Martí Llorca, en substitució del Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap
del Servei de Menors i Família.
- Sra. Josefina Márquez Martínez, TGM de gestió econòmica de la Llar
d’Ancians.
Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general del Servei
Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 28 de febrer de 2013
A les 13.00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per
continuar amb la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la contractació del subministrament i gestió dels productes alimentaris
de la Residència Llar d’Ancians, Residència Huialfàs i Llars del Menors de l’IMAS,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que ja ha arribat físicament la
documentació presentada per correu, complint el requisit de comunicar-ho prèviament
per fax, de les empreses següents:
- ARAMARK Servicios de Catering S.L.
- SERUNION, S.A.
- ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.
- EUREST COLECTIVIDADES, S.L.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general presentada per les empreses esmentades.
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Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació constata
que a la documentació presentada per les empreses ISS SOLUCIONES DE
CATERING, S.L. i ARAMARK Servicios de Catering S.L. s’han observat els defectes o
omissions següents:

- No s’ha presentat l’Annex VIII (Clàusula de consentiment per al tractament de
dades de caràcter personal) del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte.
- Falten certificats expedits o visats per l’òrgan competent (si el destinatari és
una entitat del sector públic) que acreditin els subministraments efectuats
durant els últims tres anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari.
D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per l’empresa
EUREST COLECTIVIDADES, S.L. s’han observat els defectes o omissions següents:
- No s’ha presentat l’Annex VIII (Clàusula de consentiment per al tractament de
dades de caràcter personal) del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte.
- No ha quedat acreditada la solvència financera tal com s’estableix a la lletra F.3
apartat 1) del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte.
Finalment, la Mesa constata que a la documentació presentada per l’empresa
SERUNION, S.A. s’han observat els defectes o omissions següents:
- No s’ha presentat l’Annex VIII (Clàusula de consentiment per al tractament de
dades de caràcter personal) del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte.
- Falten certificats expedits o visats per l’òrgan competent (si el destinatari és
una entitat del sector públic) que acreditin els subministraments efectuats
durant els últims tres anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari.
- Cal un aclariment respecte al certificat presentat en relació als principals
serveis realitzats en els tres últims anys ja que s’ha fet constar, textualment,
“Que les obres executades durant els últims tres anys són ...”
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses ARAMARK Servicios de
Catering S.L., SERUNION, S.A., ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L. i EUREST
COLECTIVIDADES, S.L., per a què, abans de dia 5 de març de 2013 a les 14 hores,
esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu les omissions esmentades, amb
l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admeses a licitació. Aquest requeriment
s’entendrà realitzat amb l’exposició d’aquesta acta al perfil del contractant de la web de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 6 de març
de 2013 a les 10.00 hores, en sessió pública, a l'IMAS (C/ del General Riera, 67,
07010 Palma).
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A les 13’45 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

La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

En representació de la cap
de la Secció d’Ingressos

En representació del cap
del Servei de Menors i Famíia

Monserrat Sierra Queralt

María Luisa Martí Llorca

La TGM de gestió econòmica de la Llar d’Ancians

Josefina Márquez Martínez
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