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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per  qualificar la documentació presentada per
l'entitat  ASSOCIACIÓ  PER  A  LA  SALUT  MENTAL  GIRA-SOL, en  relació  amb  la  licitació  del
contracte  administratiu especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar
dels Ancians, mitjançant  procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta: Sra.  Teresa Vallespir Acosta, en substitució del Sr. Jaume Català Sansó, director
gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià,  secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l'IMAS.
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residèncias Llar dels Ancians de l’IMAS. 

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 22 de maig de 2018

A les  12'35 hores s'ha constituït  la  Mesa de Contractació,  en la forma que precedeix,  per
qualificar  la  documentació  presentada  per  l'entitat  ASSOCIACIÓ PER  A  LA  SALUT  MENTAL
GIRA-SOL en contestació al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la presidenta
de l'IMAS de 26 d'abril de 2018, en el marc del contracte administratiu especial de l'explotació
del  servei  de  cafeteria  de la  Residència  Llar  dels  Ancians,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquesta entitat, la Mesa
constata que a la documentació presentada s'han observat els defectes o omissions següents:

a) No ha presentat els Annexes 7 «Clàusula de consentiment per al tractament de dades
de caràcter personal» i 8 «Clàusula de consentiment per al tractament de dades de
caràcter  personal  dels  professionals  adscrits  a  la  prestació»  del  Plec  de  clàusules
administratives particulars.

b) No ha presentat  el  certificat d'alta censal  de l'impost sobre activitats  econòmiques
(IAE).

Per tot això, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat que es requereixi a l 'entitat
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT MENTAL GIRA-SOL per a què, abans de dia 25 de maig de 2018
a les 14.00h, esmeni davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades,
amb l'advertiment que, de no fer-ho,  no podrà ser adjudicatària del contracte.  Aquest
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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).

A les 12'50 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta. 

Vist i plau
La secretària de la Mesa La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió Econòmica            La directora de la Residència
Llar dels Ancians

Francisca Ramis Ferriol Antonia Jiménez Ferrer
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