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Acta de la mesa de contractació realtiva al contrac te d’obres de reforma interior
de la 3ª planta i façanes del pavelló C de la Resid ència Llar dels Ancians que
inclou la contractació de 2 persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr. Octavio Cortés Oliveras, en substitució del director gerent de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra.  Antònia  Nicolau  Llabrés,  en  substitució  de  la  secretària  delegada  de

l’IMAS.
- 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. Antònia Pizà Vidal,  la cap del Servei d’Arquitectura de l'IMAS. 
- Sra. Maria Rosa Mesquida Vich,  directora de la Residència Llar d'Ancians.

Secretària:  Sra.  Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

Palma, 18 de maig de 2015

A les 9.30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació relativa al contracte d'obres de
reforma interior  de la  3ª  planta i  façanes del  pavelló  C de la  Residència  Llar  dels
Ancians que inclou la contractació de 2 persones beneficiàries de la renda mínima
d'inserció mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, en la forma descrita.

La secretària manifesta que l'empresa GLOBALCLEOP SA en resposta al requeriment
de la Mesa reunida el dia 29 d'abril  de 2015 ha presentat  dia 4 de maig de 2015
documentació per a la justificació de la seva oferta.

A la vista d¡aquesta justificació, la  Cap del Servei d'Arquitectura de l'IMAS ha emès
informe  segons  el  qual  amb  la  documentació  presentada  per  l'empresa
GLOBALCLEOP SA  no queda justificada la possibilitat d'executar el contracte pel preu
ofertat  qüestionant  la  viabiliat  tècnica  per  poder  executar-lo  amb  les  condicions  i
qualitats exigides en el projecte.

La  Mesa  de  Contractació  aprova  per  unanimitat  l'informe  tècnic  de  valoració  que
s'adjunta a aquesta acta i, per tant l'empresa GLOBALCLEOP SA queda exclosa i es
procedeix a calcular la mitjana aritmètica de les 10 empreses licitadores restats,  i es
constata que no hi ha cap oferta desproporcionada.
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