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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada per a la licitació del contracte de llog uer d'un local o varis destinats a la seu
del C.Comarcal de Manacor de l'IMAS, mitjançant pro cediment obert i tramitació ordinària 

Assistents:

President:  Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’IMAS,

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

Econòmica
- Antònia Pizà Vidal, cap del Servei d'Arquitectura
- M. Antònia Barceló Riera, coordinadora dels centres comarcals

Secretari: Amparo Solanes Calatayud, cap de secció del Servei Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 28 de juliol de 2014

A les 13 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació general presentada pels licitadors que han optat a la contractació del
lloguer d'un o varis locals destinats a la seu del C.Comarcal de Manacor de l'IMAS.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, l’únic licitador que ha presentat la documentació, en temps i forma, al Registre General
de l’IMAS és: Antonio Galmés Juan, en nom propi i en representació de Isabel Martí Duran i Aina
Juan Fons.

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  1  que  conté  la  documentació  general
presentada  pel  licitador  que  ha  presentat  l’oferta.  Després  d’examinar  la  documentació
presentada  pel  senyor  Antonio  Galmés  Juan, la  Mesa  de  Contractació  constata  que  falta
l'escriptura  de  propietat  o,  facultats  de  disposició  suficients  per  a  l’arrendament,  si  escau,
degudament inscrits al Registre de la Propietat. 

Per  tot  això,  la  Mesa  acorda  requerir  al  senyor  Antonio  Galmés  Juan,  en  nom propi  i  en
representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons, per a què, abans de dia 31 de juliol de
2014,  a  les  14  h,  esmeni  davant  el  Servei  Jurídicoadministratiu  l’omissió  esmentada,  amb
l’advertiment  que,  de  no  fer-ho,  no  serà  admes  a  licitació.  Aquest  requeriment  s’entendrà
realitzat amb l’exposició d’aquesta acta al perfil del contractant de la web de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (www.imasmallorca.com). 

S’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 1 d'agost de 2014 a les 9 hores i
30  minuts,  en sessió pública,  a la  sala d’actes de l'IMAS (C/  del  General  Riera,  67,  07010
Palma).

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669



A les 13,20 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

Amparo Solanes Calatayud                         Álvaro Celdran Rasines

Vocals:
La secretària delegada           La interventora delegada

Inmaculada Borras Salas             Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció del Servei                      La cap del Servei d'Arquitectura
de Gestió econòmica

Francisca Ramis Ferriol  Antònia Pizà Vidal, 

La coordinadora dels centres comarcals

            
M. Antònia Barceló Riera

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669


