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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració de la justificació
de l'oferta  econòmica presentada per  l'empresa GENERALI  ESPAÑA,  S.A.  DE
SEGUROS Y REASEGUROS, en relació  amb  la licitació del contracte privat de
l'assegurança  de  danys  materials  i  robatori  dels  edificis  adscrits  a  l'IMAS,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 

Assistents:

La Mesa de Contractació, formada per:

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.  Mercedes  Palmer  Cabrinetti,  en  substitució  de  la  Sra.  Francisca

Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals de l'IMAS.

Secretària: Sra. Cristina Pareja Hagenaers, tècnica del Servei Juridicoadminis
tratiu de l’IMAS.

En representació de les empreses licitadores no compareix ningú.

A Palma, 15 de desembre de 2017

A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per a la valoració de la justificació de l'oferta econòmica  presentada, en termini, per
l'empresa GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS en el marc de
la licitació del contracte de referència.

A continuació  el  president  dóna la  paraula  al  Sr.  Guillem Ripoll  Buades,  qui  fa un
resum  de  l'informe,  emès  el  14  de  desembre  de  2017,  de  valoració  d'aquesta
justificació. 

A la vista de la  documentació aportada per la  licitadora i  de l'informe de valoració
elaborat pel cap del Negociat de Serveis Generals de l'IMAS, el qual es publicarà al
perfil del contractant de la web de l'IMAS, la Mesa considera que l'oferta econòmica de
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ha quedat suficientment
justificada i, en conseqüència, acorda per unanimitat:

Primer.- Proposar a l'Òrgan de Contractació que aprovi la classificació de les ofertes
inicials,  d'acord amb les dades reflectides a l'Acta de la Mesa de Contractació de 30
de novembre de 2017, que es detalla a continuació:
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Segon.- Proposar a l'Òrgan de Contractació que requereixi  a l'empresa  GENERALI
ESPAÑA,  S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS, atès  que  ha  presentat  l'oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, d'acord amb el que disposa l'article 151.2
del TRLCSP, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils comptadors des de
l'endemà de rebre la notificació, presenti la documentació que acrediti els requisits de
capacitat,  representació,  solvència  o  classificació  i  habilitació  professional  en  els
termes que s'assenyalen a la  Clàusula  19.2 del  Plec  de Clàusules  Administratives
Particulars i perquè, en el mateix termini, constitueixi la garantia definitiva.

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 10:10 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 En substitució de la 

interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap del Servei de Gestió El cap del Negociat de Serveis
Econòmica Generals

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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