MESA DE CONTRACTACIÓ DE: ARRRENDAMENT D’UN IMMOBLE AL CENTRE
DEL PLA DE NA TESA COM A SERVEI PÚBLIC D’UNITAT BÀSICA DE SALUT
Expedient 2017/1325A
Procediment: OBERT
Dia: 14/02/2018
Hora: 10,15 h a 10,25 h
Membres de la mesa:
⋅ President: Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació), o regidor en quí
delegui.
⋅ Secretària: Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí) o
funcionari en qui delegui.
⋅ Vocals: Sra. Francesca Ramis (Administratiu de l’Àrea d’Intervenció per delegació
de l’Interventor), Sr. Humberto López Rodríguez (Regidor de Salut) i Sr. Felip
Ramis Llabrés (TAG de Contractació).
⋅ Assessors: Sr. Andrés Caparrós Coll (coordinador Àrees Municipals i Sr. Miquel
Vilanova (Coordinador de Participació Ciutadana).
Licitadors:
1.- FRANCISCA MULET BOSCH
No hi asssisteix representació de l’esmentat licitador.

Pressupost base de licitació: 645,00 € / mes, IVA exclòs.
La mesa procedeix a l’obertura del sobre A, comprovant que la documentació aportada
és correcte.
Seguidament s’obri el sobre D i es procedeix a revisar el seu contingut. En aquest
sentit es deixa constància que entre la documentació que s’hi aporta, hi consta:
- Annex IV: que és l’únic que es correspon amb el sobre D i es presenta
correctament emplenat.
- Annex V: no pertoca dins el sobre D. El contingut d’aquest annex no es correspon
en cap cas amb el model facilitat, contenint, endemés, informació que no pertoca
conforme amb els plecs.
- Annex VI: no pertoca dins el sobre D. El contingut d’aquest annex no es correspon
en cap cas amb el model facilitat, contenint, endemés, informació que no pertoca
conforme amb els plecs.
S’observa que no es dóna compliment a allò establert en el plec de condicions
particulars, concretament a la clàusula 4.3.5 quant al contingut del sobre C ni a la
clàusula 4.3.6 relatiu al contingut del sobre D.
Per la seva part, la clàusula 5.2.2 dels mateixos plecs indica que “la Mesa pot
considerar la no presentació de la documentació o la presentació inadequada com a
motiu d’exclusió”.

Davant l’acabat d’explicar la mesa acorda no procedir a fer cap valoració i a excloure a
l’anterior licitador. Consegüentment tampoc s’obrin els respectius sobres C i B.
Igualment s’acorda elevar a l’òrgan de contractació la declaració de desert d’aquest
procediment.
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present
acta, que com a Secretària don fe.

