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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura de la proposició  
econòmica i de la proposició tècnica relativa a cri teris avaluables mitjançant 
fórmula presentades a la licitació del contracte de l servei de cafeteria i menjador de 
la Residència de persones majors de Felanitx 
 
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 Antònia Font Oliver, directora de la Residència de persones majors de 

Felanitx. 
 

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general del Servei 
Jurídicoadministratiu de l’IMAS. 
 
 
No compareix a l’acte cap representant de l’única entitat licitadora APROSCOM 
FUNDACIÓ. 
 
 
A Palma, 1 de setembre de 2014 
 
A les 13’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3: proposició econòmica i proposició tècnica 
relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula, presentades per la licitadora que ha optat 
a la contractació de referència, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
En primer lloc es procedeix a l’obertura del sobre 3 (proposició tècnica relativa a criteris 
avaluables mitjançant fórmules) de l’entitat licitadora APROSCOM FUNDACIÓ, que en 
aquest expedient consisteix en la millora respecte a l’ampliació de l’horari del servei, i es 
constata que s’ofereix una ampliació d’una hora y mitja (1,5 hores) al dia, amb la proposta 
de distribució horària inicial següent: 
 

DLL, DM, DX, DJ, DV DBTE, DG i festius 
7.30 – 20.00 8.30 – 19.00 

 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 2 (proposició econòmica) i es constata 
que s’ofereix el següent: 
 

- Un cinc per cent (5 %) de rebaixa en el preu dels productes i serveis que han 
d’abonar els usuaris de la cafeteria menjador. 
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- Un preu a l’alça per la cessió de l’ús del local (cànon) fixant-lo en cent vint-i-tres 
euros amb noranta-set cèntims (123,97 €/mes), IVA exclòs. 

 
Atès que únicament hi ha una empresa licitadora, no es realitza la valoració d’ambdós 
criteris. 
 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte a l’entitat APROSCOM FUNDACIÓ. 
 
 
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              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 de persones majors de Felanitx 
  
 
 
Francisca Ramis Ferriol    Mª Antònia Font Oliver 


