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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per l’o bertura del sobre 4 que conté la 
proposició tècnica relativa als criteris no avaluab les mitjançant fórmules presentades per 
a la licitació del contracte de lloguer d'un local o varis destinats a la seu del C.Comarcal 
de Manacor de l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària  

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

- Mercedes Palmer Cabrinetti en substitució de la 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 

 
Secretària: Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei 
Jurídicoadministratiu de l’IMAS. 
 
A Palma, 1 d’agost de 2014 
 
A les 12 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita per a 
l’obertura dels sobres 4 que conté la proposta tècnica relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules presentades per a la licitació del contracte de lloguer d'un local o varis 
destinats a la seu del C.Comarcal de Manacor de l'IMAS, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària  
 
Per part de la secretària delegada s’informa que Antonio Galmés Juan, en nom propi i en 
representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons ha presentat la documentació requerida i 
que, per tant, la Mesa acorda admetre-los a la licitació.  
 

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4 que conté la proposta tècnica relativa als 
criteris no avaluables mitjançant fórmules. Aquest criteri és: Avaluació de l'estat i condicions del 
local o locals, les seves instal·lacions, la seva distribució, la superfície útil, la qualitat dels 
acabaments i les mesures d'eficiència energètica. 

 
La Mesa acorda sol·licitar a la Cap del Servei d’Arquitectura un informe tècnic per avaluar aquest 
criteri d’acord amb la clàusula A .2) del quadre de criteris d’adjudicació del contracte del plec de 
clàusules particulars del contracte. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als 
interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 2, que conté l’oferta 
econòmica, mitjançant el perfil del contractant de l’IMAS (www.imasmallorca.com). 
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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 
  
 
Catalina Comella Bosch                           Álvaro Celdran Rasines 
 
Vocals: 
 La secretària delegada             En substitució de la interventora delegada 
  
 
 
 
 Inmaculada Borras Salas              Mercedes Palmer Cabrinetti   
  
 
  
 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 
  


