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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
prèvia a l'adjudicació relativa al  lot 2 del contracte del subministrament  de
mobiliari per a l´edifici C de la Residència Llar dels Ancians  gestionada per
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,  mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
 Sra. Maria Àngels Vanrell Julià, secretària  delegada de l'IMAS.
 Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
 Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
 Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Sec-
ció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 6 de març de 2018

A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació prèvia a l'adjudicació presentada
per  ND  MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO  INTEGRAL SL en  relació  a  lot  2  del
contracte del  subministrament de mobiliari  per a l´edifici  C de la Residència
Llar dels Ancians gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

La  Mesa  constata  que  ND  MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO  INTEGRAL SL en
contestació al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la presidenta de
26 de gener de  2018 i que va ser notificada dia 7 de febrer de 2018 ha acreditat
haver dipositat la garantia definitiva i ha presentat la documentació en data 15 de
febrer de 2018 i, per tant, dins del termini dels 10 dies hàbils que tenia per fer-ho.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada  per  ND
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL SL, la Mesa de contractació observa
les omissions següents:

 No ha presentat el DNI del representant de l'empresa  
 No ha presentat la clàusula de consentiment per al tractament de dades de

caràcter personal (annex 5 del PCAP).
 Hi  ha  una  discordança  entre  la  data  de  l'escriptura  de  constitució  de

l'empresa (30 de març de 2017) i les dates que consten al llistat presentat
dels  subministraments  realitzats  per  acreditar  la  solvència  tècnica  (anys
2013-2017) i a la declaració responsable del representant de l'empesa de
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data 12 de febrer de 2018 relativa als subministraments efectuats durant els
darrers 5 anys. 

 S'ha de presentar el compte de pèrdues i guanys signat pel representant de
l'empresa.

Per  tot  això,  la  Mesa  acorda  que  es  requereixi  a  ND  MOBILIARIO  Y
EQUIPAMIENTO INTEGRAL SL per a què, abans de dia 12 de març de 2018 , a les
14.00 h, esmeni davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades,
amb  l’advertiment  que,  de  no  fer-ho,  no  serà  admesa  a  la  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 10:30 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

Maria Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió La directora de la Residència
Econòmica Llar dels Ancians

Francesca Ramis Ferriol Antonia Jiménez Ferrer
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