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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada  per PROYECON GALICIA SA. a la licitació  del contracte de les obres de reforma
interior del pavelló C de la residència de persones  majors Llar dels Ancians, que inclou la
contractació de tres (3) 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. Immaculada Borras Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr.  Antònia Pizà Vidal, cap de servei d'Arquitectura.

Secretària: Sra. Antònia Nicolau llabrés, tècnica d’administració general.

A Palma, 26 d'octubre de 2016

A les 14 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per qualificar la
documentació presentada per l'empresa PROYECON GALICIA S.A., licitador qualificat en primer
lloc en relació a la licitació del contracte de  les  obres de reforma interior  del  pavelló C de la
residència de persones majors Llar dels Ancians, que inclou la contractació de tres (3) persones
perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Es  procedeix  a  examinar  la  documentació  requerida  a  l'empresa  PROYECON GALICIA S.A.,
d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de dia 20 d'octubre de 2016. 

La Mesa acorda per unanimitat que tota la documentació esmenada és correcta i  que l'empresa
PROYECON GALICIA S.A., pot ser adjudicatària d’aquest contracte d'obra, per un import total
màxim de un milió quatre-cents noranta-set mil cinc-cents trenta-sis euros amb cinquanta cèntims
(1.497.536,50 €), IVA  inclòs, i amb les millores següents:

- L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment anual  de la maquinària instal·lada en la  
reforma del pavelló C de la residència Llar dels Ancians, d'acord amb el que estableix el 
Reglament  d'Instal·lacions  Tèrmiques  (RITE)  al  capítol  IV  (Ús  i  manteniment  de  les  
instal·lacions), capítol VIII (Empreses instal·ladores i mantenidores) i la Instrucció Tècnica 
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IT 3.3 (Programa de Manteniment Preventiu). Aquest manteniment es farà durant 10 anys.

- L'adjudicatari contractarà a jornada completa i durant tot el temps de la realització de  
l'obra, 3 persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada  i sense cap tipus 
de  prestació  econòmica  en  el  moment  de  l'adjudicació.  Això  s'acreditarà  amb  la  
documentació oficial del Servei d'ocupació de les Illes Balears, en el moment d'iniciar el  
contracte.

A les 14 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
El president de la Mesa

Vocals:

La secretària delegada                             La interventora delegada

Immaculada Borras Salas                                Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de                   La  cap de Servei d'Arquitectura
            Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol                           Antònia Pizà  Vidal       
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