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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació general 
presentada per a la licitació del contracte de 13 p laces del servei d’acolliment 
residencial en centre d’acció educativa especial mi tjançant 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. 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. Joana Roca Coll, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família. 
- Sra. Maria Luisa Martí Llorca, directora de les Llars del Menor. 

 
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció 
jurídica administrativa de l’IMAS. 
 
 
A Palma, 27 d’agost de 2014 
 
A les 10’05 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 de 13 places del servei d’acolliment residencial en centre d’acció 
educativa especial, 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, l’única empresa que ha presentat la documentació, en temps i 
forma, al Registre General de l’IMAS és AMADIBA (Asociación de madres y padres de 
personas con discapacidad de las Illes Balears). 
 
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general 
presentada per l’entitat licitadora, i després d’examinar detalladament la documentació, la 
Mesa de Contractació constata que s’han observat els defectes o omissions següents: 
 

- No s’ha acreditat la personalitat de l’empresari. 
- No s’ha acreditat la representació. 
- No s’ha presentat una declaració que inclogui la manifestació sobre el fet que no es 

troba inclòs en les prohibicions per a contractar amb l’Administració conformement a 
l’article 60 del TRLCSP, i que no es troba en cap dels casos a què es fa referència 
en la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern 
i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma. Així com la manifestació expressa que 
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el 
Consell de Mallorca, amb l’IMAS i amb la Seguretat Social, que s’imposen en les 
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disposicions vigents, sens perjudici que, abans de l’adjudicació, l’empresari a favor del 
qual s’ha d’efectuar aquesta adjudicació ha de presentar la justificació acreditativa 
d’aquest requisit (Annex 1 del plec de clàusules administratives). 

- No s’ha presentat la inscripció en el Registre de Serveis Socials que pertoqui. 
 
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l’entitat AMADIBA, per a què, abans de 
dia 1 de setembre de 2014, a les 14.00 h, esmeni davant el Servei Jurídicoadministratiu les 
deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no serà admesa a licitació. 
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la 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 2 de setembre 
de 2014 a les 10.00 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General 
Riera, 67, 07010 Palma). 
 
 
A les 10’00 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 Borras Salas    Francisca Martorell Pujadas  
   
La cap de la Secció d’ingressos  La cap del Servei de Protecció al Menor 
del Servei de Gestió Econòmica i Atenció a la Família 
    
 
 
Francesca Ramis Ferriol    Joana Roca Coll 
 
La directora de les Llars del Menor 

 
 

Maria Luisa Martí Llorca, 


