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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  l'obertura  del  sobre  3  i  2
corresponents a la proposta tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules
i  a  la  proposta  econòmica  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte  relatiu  a
l'adquisició  d'un immoble  destinat  a  centre  d'acollida  de  menors  adolescents  amb
mesura de protecció i  amb necessitats urgents d'acolliment residencial  de 13 a 17
anys  d'amdós  sexes,  depedents  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  mitjançant
procediment obert 

Assistents:

President:  Sra.  Regina  Moll  Kammerich,  en  substitució  del  director  gerent  de  l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sr. Joan Comas Capó, en substitució de la interventora delegada.
- Sra Francesa Ramis Ferriols,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei  de Gestió

Econòmica.
- Sr. Jesús Inarejos Villena, en substitució de la cap del Servei d'Arquitectura.
- Sra. Antònia Cerdà Martorell,  directora de les Llars del Menor. 

Secretària:  Sra.  Catalina  Comella  Bosch,  tècnica  d’administració  general  de  la  Secció
jurídica.

A Palma, 8 d'agost de 2016

A les 10 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació presentada al sobre 1 pels licitadors que
han optat  a la  licitació  del  contracte  relatiu  a l'adquisició  d'un immoble destinat  a centre
d'acollida  de  menors  adolescents  amb  mesura  de  protecció  i  amb  necessitats  urgents
d'acolliment residencial de 13 a 17 anys d'amdós sexes, depedents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert .

S'aprova per unanimitat l'acta de la Mesa de Contractació de dia 2 d'agost de 2016 relativa a
la qualificació de la documentació presentada al sobre 1 pels licitadors que han optat a la
licitació  del  contracte  relatiu  a  l'adquisició  d'un  immoble  destinat  a  centre  d'acollida  de
menors  adolescents  amb  mesura  de  protecció  i  amb  necessitats  urgents  d'acolliment
residencial de 13 a 17 anys d'amdós sexes, depedents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,
mitjançant procediment obert . presentada pels licitadors.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que  s'ha  esmenat  en  temps  i  forma la
documentacuió administrativa requerida a l'anterior mesa de contractació de dia 2 d'agost de
2016 per tant, la Mesa acorda admetre  a la licitació a: 
- José Garau Casasnovas
- Maria del Pilar Garau Casasnovas
- Pedro Jacinto Garau Pérez
- Manuel  Garau Pérez
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- Maria del Pilar Garau Pérez
- Jacinto Pedro Garau Pérez

propietaris de la finca rústica «Ca'n Sech de Tofla» del terme municipal d'Alaró, parcel·la 129
del Polígon 2 i parcel·la 302 del Polígon 3.

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  3  que  conté  els  criteris  avaluables
mitjançant  fórmules  presentat  pel  licitador  i  es  constata  que  presenta  documentació
acreditativa de tenir:
- Espai per poder ampliar dormitoris
- Espai per poder ampliar places d'aparcament
- Accés al transport públic a 4 km
- Piscina
- Equips de climatizació

Seguidament s'obre el sobre 2 que conté l'oferta econòmica i es constata que la proposta
s’adapta al model contingut a l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del PCAP. 

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi al licitador
perquè presenti la documentació prèvia a l'adjudicació.

A les 10 hores i 15 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

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

Vocals:

  La secretària delegada                              En  substitució  de  la  interventora
delegada

 Immaculada Borras Salas
Joan Comas Capó

La cap de la Secció d’Ingressos             En substitució de la cap del servei del Servei
de Gestió Econòmica d'Arquitectura

       

Francesca Ramis Ferriol      Jesús Hinarejos Villena

     

La directora  de les Llars del Menor

Antònia Cerdà Martorell
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