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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per donar compliment a l'acord del Consell
Executiu de data 19 d'octubre de 2016, sobre l'estimació del recurs d'alçada interposat per
l'empresa ACCYNIA INGENIERIA, SL
- PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS contra la resolució d'adjudicació del contracte de les obres de reforma interior
de la tercera planta de l'edifici Puig dels Bous, que inclou la contractació de dues (2)
persones perceptores de la renda mínima d'inserció.
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).
Vocals:
-

Sra. Immaculada Borrás Salas, secretària delegada.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
Sra. Antònia Pizà Vidal, cap del Servei d'Arquitectura de l 'IMAS
Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica.
La sra. Antònia Cerdà Martorell ha excusat la seva presència.

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

A Palma, 26 d'octubre de 2016
A les 14 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
donar compliment a l'acord del Consell Executiu de data 19 d'octubre de 2016, sobre
l'estimació del recurs d'alçada interposat per l'empresa ACCYNIA INGENIERIA, SL PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS contra la resolució d'adjudicació del
contracte de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici Puig dels Bous,
que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima d'inserció i
retrotreure el procediment de licitació al moment del tràmit d'audiència que s'ha d'otorgar a
l'empresa ACCYNIA INGENIERIA, SL
- PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, que va presentar el preu de licitació més baix, perquè justifiqui documentalment al
Registre General de l'IMAS la viabilitat d'executar el contracte amb aquest preu i en precisi les
condicions. Auesta justificació, serà valorada per la Mesa.
La Mesa de contractació per unanimitat acorda requerir a l'empresa ACCYNIA INGENIERIA, SL PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS perquè en un termini de deu dies hàbils,
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abans de dia 10 de novembre de 2016 a les 14:00 hores, justifiqui documentalment al Registre
General de l'IMAS la viabilitat d'executar l'esmentat contracte amb el preu de licitació presentat i
en precisi les condicions. Auesta justificació, serà valorada per la Mesa.
A les 14 hores i 25 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
del Servei de Gestió Econòmica

La cap de Servei d'Arquitectura

Francesca Ramis Ferriol

Antònia Pizà Vidal
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