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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l'informe del Servei 
d'Arquitectura de 23 d'octubre de 2014 relatiu a la  valoració de les esmenes presentades 
pel licitador relatives a la proposició tècnica sob re 4 (criteris no avaluables mitjançant 
fórmules) i obertura del sobre 2 (Oferta econòmica)  del contracte de lloguer d'un local o 
varis destinats a la seu del Centre comarcal de Man acor de l'IMAS, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària  

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

- Francisca Martorell Pujadas,  interventora delegada de l’IMAS 
- Amparo Solanes Calatayud, secretària delegada de l’IMAS per substitució 
- Francesca Ramis Ferriol, cap de secció d’Ingressos del Servei de Gestió 

Econòmica 
- M. Antònia Barceló Riera, coordinadora dels centres comarcals 
- Antònia Pizá Vidal, cap del Servei d'Arquitectura de l'IMAS 

 
Secretària:  Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general de la Secció jurídica de 
l’IMAS 
 
Palma, 27 d'octubre de 2014 
 
A les 14 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per a la lectura de 
l'informe del Servei d'Arquitectura de 23 d'octubre de 2014, relatiu a la valoració de les esmenes 
presentades dia 20 d'octubre de 2014 pel licitador, Antonio Galmés Juan, en nom propi i en 
representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons, relatives a la proposició tècnica sobre 4 
(criteris no avaluables mitjançant fórmules) i posterior obertura del sobre 2 (Oferta econòmica). 
 
Per part de la secretària delegada es dona compte de l'acta de la sessió anterior i de l'informe 
del Servei d'Arquitectura de dia 23 d'octubre de 2014, relatiu a la valoració de les esmenes 
presentades dins termini pel licitador, el qual es dona per reproduït i s'adjunta a aquesta acta. 
 
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe esmentat. 
 
La Mesa accepta les esmenes presentades pel licitador, condicionades al compliment en fase 
d'adjudicació de les observacions que es detallen a l'esmentat informe i que es reprodueixen a 
continuació: 
 
«1.- Les obres a executar hauran d'incloure l'indicat en els punts 4.4.2, 4.5.1.b) i 
4.5.2 de l'Annex 4 del Decret 110/2010 d'Accessibilitat. 
2.- S'haurà d'aportar tota la documentació gràfica presentada en format digital 
(.dwg) per poder arxivar al Servei d'Arquitectura» 
 
Amb l'advertiment de que les obres proposades pel licitador s'hauran d'executar en un termini 
màxim de 15 dies hàbils des de la data de comunicació de l’adjudicació del present contracte, en 
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cas contrari s’imposarà una sanció per cada dia de retard, segons consta al punt  3.1 dels plecs 
de prescripcions tècniques.   
 
Així mateix s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada relativa a les instal·lacions que està 
pendent, una vegada s'hagi tramitat per l'Administració corresponent. 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 2, proposta econòmica, i es constata que la 
proposta presentada pel licitador s’adapta al model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta 
econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en qüestió. 
 
L’oferta econòmica és la següent: cinquanta-vuit mil cinquanta euros (58.050,00 €), 21% IVA 
dotze mil cent noranta euros i cinquanta cèntims (12.190,50€). Preu total (IVA inclòs) setanta miI 
dos-cents quaranta euros i cinquanta cèntims (70.240,50€). 
 
Per tot això, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del lloguer d'un 
local o varis destinats a la seu del Centre comarcal de Manacor de l'IMAS al senyor Antonio 
Galmés Juan, en nom propi i en representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons,  
 
A les 14.30 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 
  
Antònia Nicolau Llabrés                           Álvaro Celdran Rasines 
 
Vocals: 
 La secretària delegada per substitució        La interventora delegada   
 
 Amparo Solanes Calatayud            Francisca Martorell Pujadas  
 
 La cap de la Secció del Servei                    La coordinadora dels centres comarcals                   
 de Gestió econòmica           
    
  
 Francisca Ramis Ferriol                                M. Antònia Barceló Riera 
 
 
 La cap del Servei d'Arquitectura 
 
  
 Antònia Pizá Vidal 


