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Acta  de  la  mesa  de  contractació  constituïda  per  qualificar  la  documentació
general presentada per a la licitació del contracte d’obres de reforma interior de
la 3ª planta i façanes del pavelló C de la  Residència Llar dels Ancians que inclou
la  contractació  de  2  persones  beneficiàries  de  la  renda  mínima  d'inserció
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Álvaro Celdrán Rasines,  director  gerent  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS)

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas,  interventora delegada de l’IMAS.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Maria Rosa Mesquida Vich,  directora de la Residència Llar d'Ancians.

Secretària:  Sra. Catalina Comella Bosch,  tècnica d’administració general  del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

Palma, 1 d'abril de  2015

A les 10.00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per
qualificar  la  documentació  general,  d’acord  amb  la  clàusula  14.1.1  del  plec  de
clàusules administratives particulars (PCAP), presentada pels licitadors que han optat
a la contractació de les obres de reforma interior de la 3ª planta i façanes del pavelló C
de  la   Residència  Llar  dels  Ancians  que  inclou  la  contractació  de  2  persones
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària

Per  part  de  la  secretària  de la  Mesa  s’informa que, havent  finalitzat  el  termini  de
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al
Registre General, en temps i forma, són les següents: 

1. FINQUES LA TRAPA, SL
2. INGEMATXTER, SA
3. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA
4. PROFUTUR 2002, SL
5. PROMOCIONS Y CONSTRUCCIONES CONSULAT MAR, SL
6. SORT D’ENFORA, SL

La secretària de la Mesa informa  les empreses següents han avisat dins el termini 
mitjançant fax de la presentació de les seves ofertes per correu i encara no han arribat:

- MELCHOR MASCARÓ, SAU
- AMER E HIJOS SA
- GLOBALCLEOP,SA
- CONSTRUCCIONES OLIVES, SL
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- IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L

Tot  seguit  s'obre  el  sobre  1  que  conté  la  documentació  general  presentada  pels
licitadors d’acord amb la clàusula 14.1.1 del (PCAP) que regeixen aquest contracte. 

En virtut de la clàusula “ 14.1.1. Documentació general (sobre núm. 1). a) Declaració
responsable” dels plecs de clàusules administratives que regeixen aquest contracte:
“El licitador ha de presentar una declaració responsable segons el model de l’annex 1
d’aquest Plec, en la qual indiqui que compleix els requisits de capacitat, representació,
solvència, classificació i habilitació professional, si escau, exigits en aquest Plec i per
la qual es comprometi, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui al seu favor, a
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula
20.2 d’aquest Plec.”

Malgrat això les empreses  PROFUTUR  2002 SL i CONSTRUCTORA SANT JOSÉ
SA  han  presentat  la  declaració  responsable  esmentada  però  també  tota  la
documentació  exigida  a  la  clàusula  20.2  del  Plec  de  clàusules  administratives
particulars que només s'ha de presentar en cas de ser proposat com a adjudicatari.

Després  d'examinar  detalladament  la  documentació  presentada  la  Mesa  de
Contractació constata que les empreses:

1. FINQUES LA TRAPA, SL
2. INGEMATXTER, SA
3. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA
4. PROMOCIONS Y CONSTRUCCIONES CONSULAT MAR, SL
5. SORT D’ENFORA, SL

han presentat  tota la documentació exigida al sobre 1, de forma correcta.

D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per  PROFUTUR
2002, SL  s’ha observat els defectes o omissions següents : 

no han presentat :

- l'Annex 5 relatiu a la DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PERTINENCA
A UN GRUP D’EMPRESES.
-  l'Annex  4  relatiu  a  l  DECLARACIO  RESPONSABLE  SOBRE  LA
SUBCONTRACTACIÓ

Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda:

1. Admetre a la licitació a les empeses:

1. FINQUES LA TRAPA, SL
2. INGEMATXTER, SA
3. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA
4. PROMOCIONS Y CONSTRUCCIONES CONSULAT MAR, SL
5. SORT D’ENFORA, SL

tot i que la documentació presentada és complerta.
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2.  Requerir a l'empresa PROFUTUR 2002, SL   per a què, abans de dia 8 d'abril de
2015,  de les 14.00 h, esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències
esmentades, 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). 

3.  Exposar  aquesta  Acta  al  perfil  del  contractant  de  la  web  de  l'IMAS
(www.imasmallorca.com). 

A les 10.20 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

Inmaculada Borras Salas Francica Martorell Pujadas

La cap de la Secció Secció d’Ingressos 
del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS       La directora 

de la Llar d'Ancians

Francesca Ramis Ferriol Maria Rosa Mesquida Vich
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