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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. Bartomeu Márquez Coll, en substitució del 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. Antònia Pizà Vidal, Cap del Servei d’Arquitectura 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, 8 d'abril de  2015

A les 12.55 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per  a l’obertura
del sobre 1 de les empreses que han presentat les seves ofertes per correu respecte a la
licitació de 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, a més a més de les empreses esmentades
a l'acta de dia 1 d'abril de 2015, l'empresa INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA
CIVIL SL va avisar dins el termini mitjançant fax de la presentació de la seva oferta per correu.

Tot seguit s’obre el sobre núm. 1 que conté la documentació general de les empreses que han
presentat les seves ofertes per correu i s’observa que:

- MELCHOR MASCARÓ, SAU
- GLOBALCLEOP,SA
- IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L

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

D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les empreses:  

- CONSTRUCCIONES OLIVES, SL
- INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL
- AMER E HIJOS SA  s’ha observat els defectes o omissions següents : 

no han presentat :

- l'Annex 12 relatiu a la DECLARACIÓ D'ADHESIO A LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER
SOCIAL
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Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda:

1. Admetre a la licitació a les empeses:

1.- MELCHOR MASCARÓ, SAU
2.- GLOBALCLEOP,SA
3.- IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L

tot i que la documentació presentada és complerta.

2.  Requerir  a  les  empreses   CONSTRUCCIONES  OLIVES,  SL,  INICIATIVAS  PARA  LA
CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL i AMER E HIJOS SA per a què, abans de dia 13 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).

Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir per obrir els sobres 2 i 3
referents a l’oferta econòmica i als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules el dia
15 d'abril a les 13.00 hores a la Sala d'Actes de l'IMAS.

A les 12.45 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
La Cap del servei d'arquitectura

Antònia Pizà Vidal
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