
Servei Juridicoadministratiu
Exp.: SER 09/18
Emissor: Acta/cph

Acta de la Mesa de contractació constituïda per qualificar la documentació
general, prèvia l'adjudicació, presentada pels licitadors CREU ROJA 
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS (Lot 1 UMES) i ESTUDI 6 GESTIÓ 
SOCIOEDUCATIVA, S.L. (Lot 2 Primera Acollida) en el marc de la licitació del 
contracte del Servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el 
Servei de Primera Acollida per a persones en situació d'exclusió social i 
sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària

President: 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. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS. 

Secretària: Cristina Pareja Hagenaers,  tècnica del Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS.

A Palma, 12 de juny de 2018

A les 9:45 hores s'ha constituït la Mesa de contractació, en la forma que precedeix, per 
qualificar la documentació presentada per les entitats licitadores CREU ROJA ESPANYOLA A 
LES ILLES BALEARS i ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. en contestació al requeriment, 
efectuat mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS de 17 de maig de 2018, en relació 
amb el contracte del Servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el Servei de 
Primera Acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa 
d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per CREU ROJA ESPANYOLA A
LES ILLES BALEARS, en relació amb el Lot 1 del Servei de la UMES, la Mesa constata el següent 
defecte o omissió:

1. No ha presentat els Annexes 5 «Clàusula de consentiment per al tractament de dades de 
caràcter personal» i 6 «Clàusula de consentiment per al tractament de dades de caràcter
personal dels professionals adscrits a la prestació» del Plec de clàusules administratives 
particulars.

General Riera, 67 - 07010 Palma
t. 971 763 325 1 de 2
www.imasmallorca.net



Després d’examinar detalladament la documentació presentada per ESTUDI 6 GESTIÓ 
SOCIOEDUCATIVA, S.L., en relació amb el Lot 2 del Servei de Primera Acollida, la Mesa constata
el següent defecte o omissió:

1. No ha presentat el certificat de situació censal de l'entitat.
2. No ha presentat l'escriptura on consti que l'objecte social de l'entitat s'ajusta a 

l'objecte del contracte.

Per tot això, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, requerir a les entitats CREU ROJA 
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS i ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. perquè, abans de 
dia 18 de juny de 2018 a les 14.00h, esmenin davant el Servei Juridicoadministratiu les 
deficiències esmentades, amb l'advertiment que, de no fer-ho, no podran ser adjudicatàries 
del contracte. 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).

A les 10.55 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

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei       En subsitució del cap 
de Gestió Econòmica de la Secció d'Inserció Social

Francesca Ramis Ferriol      Maria Capellà Trobat

2 de 2

http://www.imasmallorca.com/

