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Acta de la mesa de contractació constituïda per a l ’obertura de la proposicions  
econòmiques i tècniques relatives a criteris avalua bles mitjançant fórmula presentades a la 
licitació del contracte del servei de menjador soci al i alimentació dels centres de la xarxa 
d’inserció social dependent de  l’IMAS que inclou l a contractació de dues persones 
perceptores de renda mínima d’inserció mitjançant p rocediment obert i tramitació ordinària. 
 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS) 
 
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Sals,  secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de Gestió Econòmica 

de l’IMAS.  
- Sr. Sebastià Cerdà, cap de Secció d’Inserció Social i Immigració. 

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció jurídica de 
l’IMAS. 

 
A Palma, 27 de novembre de 2014 
 
A les 12 hores i 5 minuts s'ha constituït la mesa de contractació, en la forma descrita, per a 
l’obertura de la proposicions econòmiques i proposicions tècniques relatives a criteris avaluables 
mitjançant fórmula, presentades a la licitació  per a la contractació del servei de menjador i 
alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social dependent de  l’IMAS que inclou la 
contractació de dues persones perceptores de renda mínima d’inserció mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària. 
 
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, una vegada examinada la documentació 
presentada per les empreses: LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL I CENTRE D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL BALEAR CEO (UTE) i ISS SOLUCIONES DE CATERING SL es constata que han 
esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda 
admetre-les a la licitació. 
 
A continuación s’obre el sobre 3 que conté la proposta tècnica referent als criteris avaluables 
mitjançant fórmules:  Clàusula de mercat de treball. 
  

- SERUNION, SA:  es compromet a contractar només les dues persones perceptores de la 
RMI obligatòries. 

 
- LIREBA-CISBA (UTE): es compromet a contractar tres persones perceptores de la RMI 

més de les obligatòries. 
 

- ISS SOLUCIONES DE CATERING SL: es compromet a contractar tres persones 
perceptores de la RMI més de les obligatòries. 

 
- EUREST COLECTIVIDADES SL: es compromet a contractar dues persones perceptores 

de la RMI més de les obligatòries  
 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 2, proposta econòmica, i es constata que les 
propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del 
plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en qüestió. 
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S’interromp la Mesa per procedir a fer la puntuació de les ofertes d’acord amb el PCAP i classificar-
les per ordre decreixent. Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària 
delegada exposa la puntuació final:  
 

Nom LICITADOR 
OFERTA ECONÒMIA 

(màx. 85 punts) 

MILLORA MERCAT 
TREBALL 
(màxim 15 punts) 

Ptotal 

SERUNION SA 85 punts (27,00% DE REBAIXA) 0,00 85,00  

ISS SOLUCIONES DE CATERING SL 53,14 punts(17,63% DE REBAIXA) 15,00 68,14 

EUREST COLECTIVIDADES SL 51 punts (17,00% DE REBAIXA)  10,00 61,00 

LIREBA-CISBA (UTE) 42,67punts (14,55% DE REBAIXA) 15,00 57,67 

 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del 
servei de menjador social  i alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social dependent de  
l’IMAS que inclou la contractació de dues persones perceptores de renda mínima d’inserció 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària a l’empresa SERUNION SA 
 
 
 
A les 12.30 minuts 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 Borras Salas     Francisca Martorell Pujadas 
    
 
 
 
La cap de la Secció del Servei      El cap de Secció d’Inserció  
de Gestió Econòmica      Social i Immigració 
      
  
 
 
 
Monserrat Sierra Queralt        Sebastià Cerdà Campomar 
  


