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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  la  continuació  de  la  tramitació  de  la
licitació del contracte de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici Puig
des Bous, que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima
d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Sra. Antònia Cerdà Martorell, directora de les Llars del Menor

La sra. Antònia Pizà Vidal ha excusat la seva presència.

Secretària: Sra. Mar Delgado Rul·lan , tècnica d’administració general.

No assisteix cap representant en nom de les empreses licitadores.

A Palma, 16 de juny de 2016

A les 14 hores i 10 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
continuar la tramitació de la licitació per contractar  les  obres de reforma interior  de la tercera
planta de l'edifici Puig des Bous que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la
renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa,  s'informa  que  l'empresa  UTE ACCYMA INGENIERIA-
PEÑABLASCO S.L, no ha atès el requeriment de justificació documental de la viabilitat d'execució
de la seva oferta. D'acord amb el que es disposa a l'article 152.4 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la  Llei  de contractes del  sector  públic
(TRLCSP), la mesa acorda excloure aquesta oferta de la licitació.

En  conseqüència,  la  Mesa  acorda  que  queda  classificada  en  primer  lloc,  l'empresa  SORT
D'ENFORA S.L

La Mesa acorda proposar  a l’òrgan de contractació que requereixi a l'empresa SORT D'ENFORA
S.L , perquè d’acord amb el que es disposa a 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  els
documents següents:

a) Alta i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració relativa a 
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la no obligació de tributar per aquest impost.
b) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social respecte de

les obligacions amb aquesta Administració.
c) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat respecte 

de les obligacions tributàries amb aquesta Administració
d) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de les

obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.

Així mateix, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a l'empresa SORT
D'ENFORA S.L perquè presenti en el mateix termini, en sobre tancat, la documentació que acrediti
els requisits de capacitat, representació, classificació i habilitació professional en els termes que
s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives particulars, i perquè en el
mateix termini constitueixi la garantia definitiva.

A les 14 hores i 20 minuts 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 Borras Salas  Francisca Martorell Pujadas

  La cap de la Secció d’Ingressos                    La directora de les Llars del Menor
  del Servei de Gestió Econòmica                 

   Francesca Ramis Ferriol                                       Antònia Cerdà Martorell            
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