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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura de la proposició econòmica i tècnica
relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula p resentades a la licitació del contracte de les obre s
de reforma interior del pavelló C de la residència de persones majors Llar dels Ancians, que inclou la
contractació de tres (3) 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. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sr. Joan Comas Capó en substitució de la interventora delegada.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr.  Jesús Inarejos Villena en substitució de la cap de servei d'Arquitectura.
- Sra. Sra. Antònia Jiménez Ferrer, directora de les Llar d'Ancians

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

A Palma, 9 d'agost de 2016

A les 12 hores i  5 minuts s'ha constituït  la Mesa de Contractació,  en la forma que precedeix,  per
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3: proposició econòmica i proposició tècnica relativa a criteris
avaluables mitjançant fórmula, presentades pels licitadors que han optat a la contractació de les obres
de reforma interior del pavelló C de la residència de persones majors Llar dels Ancians, que inclou la
contractació de tres (3) persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

En representació de les empreses licitadores assisteixen:

- Benicia Luis González en representació de ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- Marta Campins Cunill en representació de FERROVIAL AGROMAN, S.A.
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Per part de la secretària de la Mesa s’informa que les següents empreses han esmenat en temps i
forma les deficiències detectades a la documentació administrativa, a la Mesa de Contractació de
dia 3 d'agost de 2016, 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 tècniques 
- Clàusula social relativa a la contractació a jornada completa i durant tot el temps de la realització
de l'obra, de persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada  i sense cap tipus de
prestació econòmica en el moment de l'adjudicació.

Després s'obre el sobre 2 (oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació.

A les 13 hores i 30 minuts el president interromp la mesa de contractació als efectes de fer les
oportunes  valoracions  i  apreciar  els  possibles  valors  anormals  de  les  ofertes  presentades  i
s'anuncia que la mesa es reprendrà demà en sessió pública a l'endemà, dia 10 d'agost a les 13,00
hores. 

A les 13:00 hores de dia 10 d'agost de 2016 es reprèn l’acte  i la secretària comunica el resultat de
la valoració que s'adjunta com a annex a aquesta acta.

En representació de les empreses licitadores assisteixen:

- Sr. Oliver Domínguez Ortega en representació de  CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL
- Sra. Gema Valle Sánchez en representació de OBRASCON HUARTE LAIN SA

Examinades les ofertes econòmiques la Mesa  considera que l’oferta de l’empresa  INICIATIVAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN  Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL),  amb  major  puntuació final,  és
anormalment baixa, atès que el preu ofert  està per sota de la mitjana aritmètica de totes les
ofertes presentades en més de 10 unitats percentuals, d’acord amb l'article 85.4 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Per  tant,  la  Mesa  de  contractació  acorda  requerir  a  l’empresa  INICIATIVAS  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL) per a què, abans de dia 18 d'agost de 2016, a
les 14:00 hores, justifiquin documentalment al Registre General de l’IMAS la possibilitat d’executar
el contracte amb aquest preu i en precisi les condicions; aquesta justificació serà valorada per la
Mesa.
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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). 

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin 
oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13:25 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                                      En substitució de la interventora delegada

Immaculada Borras Salas  Joan Comas Capó

La cap de la Secció d’Ingressos                    La directora de la Llar dels 
Ancians

del Servei de Gestió Econòmica                 

Francesca Ramis Ferriol                                   Antonia Jiménez Ferrer

En substitució de la cap del 
Servei d'Arquitectura

Jesús Inarejos Villena
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