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Acta de la  Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura dels  sobres 3 i  2
relatius a la proposta tècnica i l'oferta econòmica per a la licitació del contracte de
les obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Residència Llar
d'Ancians, que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda
mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculda Borrás Salas,   secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sr. Bernat Torres Ripoll, en subtitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica. 
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Llar d'Ancians.
- Sra. Antònia Pizà Vidal, cap de Servei d'Arquitectura. 

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general.

A Palma, 21 de juny de 2017

A les 11.15 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir   licitació  per  contractar  les  obres  de  reforma  interior del  pavelló  destinat  a
menjador  de  la  Residència  Llar  d'Ancians,  que  inclou  la  contractació  de  dues  (2)
persones  perceptores  de  la  renda  mínima d’inserció,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària.

No assistein  ningú en representació de les empreses licitadores.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que  les  empreses  COPCISA SA -
CONSTRUCCIONES OLIVES SL (UTE) i  PROYECON GALICIA, SA han esmenat en
temps i forma les deficiències detectades a la documentació administrativa, a la Mesa de
Contractació  de dia  13  de juny de 2017,  per  tant,  la  Mesa acorda admetre-les a la
licitació.

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 3 que conté la proposició tècnica 
relativa a criteris avaluables mitjançant fórmules de les empreses licitadores:

- Millores socials: Clàusula social relativa a la contractació a jornada completa i durant tot
el temps de la realització de l'obra, de persones majors perceptores de la renda mínima
d'inserció.

Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net 
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma

Telèfon 971 763 325 – Fax: 971 292 581
Pàgina 1 de 3

http://www.imasmallorca.net/


Els  quatre  licitadors  aporten  compromís  de contractació  addicional  de  2 treballadors
perceptors de renda mínima d'inserció.

Després s'obre el sobre 2 (oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació i  la
secretària comunica el resultat següent:

En conseqüència,  l'empresa que queda classificada en primer lloc és SORT D'ENFORA
S.L i  la Mesa acorda proposar   a l’òrgan de contractació  que requereixi  a  l'empresa
SORT D'ENFORA S.L ,  perquè  d’acord  amb el  que es  disposa a  l’article  151.2  del
TRLCSP, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà
de rebre la notificació, presenti els documents següents:

- Alta i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració rela-
tiva a la no obligació de tributar per aquest impost.

- Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social res-
pecte de les obligacions amb aquesta Administració.

- Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat 
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració

- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte
de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.

Així mateix, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a l'empre-
sa SORT D'ENFORA S.L perquè presenti  en el  mateix termini,  la documentació que
acrediti els requisits de capacitat, representació, classificació i habilitació professional en
els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives par-
ticulars, i perquè en el mateix termini constitueixi la garantia definitiva.
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1- PUNTUACIÓ ECONÒMICA

Pm 80 Puntuació màxima part econòmica 
BASE 460.379,45 Pressupost de licitació SENSE IVA 1 treb=10
Bm 80,85% Baixa major d'entre les ofertes presentades 2 treb=20

76,04% Baixa temeraria  
Millor oferta 372.237,40

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec Bmax OFERTA EC Suma ofertes Millor oferta

1 CONSTRUCCIONES OLIVES-COPCISA 410.658,47 89,20% 410.658,47 73 20 93
2 SORT D'ENFORA 372.237,40 372.237,40 80,85% 80,85% 372.237,40 80 20 100 100
3 COMAS 394.423,00 85,67% 394.423,00 76 20 96
4 PROYECON GALICIA 378.481,56 82,21% 378.481,56 79 20 99

Mitjana aritmètica 388.950,11 84,48% 388.950,11

Baixa temerària -10% (ofertes inferiors a) 350.055,10 76,04% 350.055,10

Baixes superiors a 10% (veure reglament de contractació) 427.845,12 92,93%

% DE L'OFERTA 
SOBRE PREU DE 

LICITACIÓ

Baixes superiors 10% 
de la mitjana

CLÀUSULA 
SOCIAL
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A les 11:30 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 Borrás Salas            Francisca Martorell Pujades

  En substitució de la cap del 
  Servei de Gestió Econòmica    La directora de la Llar d'Ancians

                       

Bernat Torres Ripoll   Antonia Jiménez Ferrer  
La cap de Servei d'Arquitectura

Antònia Pizà Vidal 
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