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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada per a la licitació del contracte del ser vei de seguretat i vigilància dels centres
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb inclusi ó de clàusules socials 

 
Assistents:

President: Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

- Sra. Immaculada Borràs Salas, secretària delegada de l’IMAS. 
        

- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS: 
                                                  

- Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica. 
       
             - Sr. Guiem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals.

Secretària: Sra.Jerónima Morey Company, tècnica d’administració general. 

A Palma, 5 d'abril de 2017

A les  13:00  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de Contractació,  en  la  forma que precedeix,  per
procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han optat a
la  contractació  del  servei  de  seguretat  i  vigilància  dels  centres   de l’IMAS,  mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al Registre General són
les següents:

- UTE SALZILLO SEGURIDAD , SA -  VIGILANT SA

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  1  que  conté  la  documentació  general
presentada  pel  licitador  que  ha  presentat  l’oferta  al  Registre  General.  Després  d’examinar
detalladament la documentació, la Mesa constata que a la documentació presentada per la UTE
s’ha observat que la documentació de l'empresa VIGILANT SA ha estat presentada correctament
però no s'ha presentat la documentació relativa a l'empresa SALZILLO SEGURIDAD, SA en els
termes que s’estableix a la clàusula 14.1.1 del PCAP. Així mateix i d'acord a a la clàusula 14.2
del PCAP, si l'empresa SALZILLO SEGURIDAD, SA presenta el certificat d’estar inscrit en el
Registre Oficial  de Licitadors  i  Empreses Classific ades de l’Estat  o  en el  Registre de
Contractistes  de  la  Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears ,  queda eximit  d’aportar  la
documentació  relativa  a  la  personalitat  i  la  capacitat  d’obrar  i  la  representació,  i  també
l’habilitació professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i/o la classificació que
es requereixen en aquest contracte, sens perjudici de l’obligació de presentar la documentació
exigida que no consta en el certificat.
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Aquest certificat ha d’anar acompanyat, en tot cas, d’una declaració responsable en què el licitador
manifesta que les circumstàncies que s’hi reflecteixen no han variat. En cas que resulti adjudicatari,
aquesta manifestació s’ha de reiterar en el document en què es formalitza el contracte, sens perjudici
que l’òrgan de contractació, si ho creu convenient, pugui consultar el registre esmentat. 

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA -  VIGILANT
SA per  a  què,  abans  de  dia  11  d'abril  de  2017,  a  les  14.00  h,  esmeni  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu  la  deficiència esmentada,  amb l’advertiment que,  de no fer-ho,  no serà
admesa a licitació. Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al
perfil del contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com). 

A les 13’20 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

Immaculada Borrás Salas       Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap del Servei 
de Gestió Econòmica                              El cap del Negociat de Serveis Generals

Bernat Torres Ripoll                       Guillem Ripoll Buades
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