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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada  per CANON ESPAÑA, SA a la licitació del  contracte del servei de reprografia i
fax de l'Institut  Mallorquí  d'Afers Socials  amb inc lusió  de clàusules socials  de caràcter
mediambiental  i  de  compliment  de la  normativa  de se guretat  i  salut  laboral, 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.  Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals.

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

A Palma, 9  de gener de 2017

A les 10 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per l'empresa CANON ESPAÑA, SA, únic licitador presentat
en relació a la licitació del contracte del  lservei de reprografia i fax de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials  amb  inclusió  de  clàusules  socials  de  caràcter  mediambiental  i  de  compliment  de  la
normativa de seguretat i salut laboral, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Es procedeix a examinar la documentació requerida a l'empresa CANON ESPAÑA, SA, mitjançant
resolució de la presidenta de l'IMAS d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de dia 23 de
desembre de 2016. 

La Mesa de Contractació constata que a la  documentació  presentada  s’ha observat  l'omissió
següent:

- Volum anual de negoci en l’àmbit a què es refereix el contracte, per import igual o
superior a l’exigit a l’anunci de licitació.
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Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a CANON ESPAÑA, SA per a què, abans de dia 13
de  gener  de  2017,  a  les  14.00  h,  esmenin  davant  el  Servei  Jurídicoadministratiu  l'omissió
esmentada, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admeses 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 10 hores i 45 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 Borrás Salas                Francisca Martorell Pujadas

La cap  del Servei de Gestió Econòmica                  El cap  del Negociat de Serveis Generals
 

Francesca Ramis Ferriol                     Guillem Ripoll Buades
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