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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la valoració de les esmenes presentades
pel licitador relatives a la proposició tècnica sob re 4 (criteris no avaluables mitjançant
fórmules) del contracte de lloguer d'un local o var is destinats a la seu del Centre comarcal
de Manacor 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
- Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS
- 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: Amparo Solanes Calatayud, cap de secció del Servei Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 8 d'octubre de 2014

A les 10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per a la valoració de
les  esmenes  requerides  al  licitador  relatives  a la  proposició  tècnica  sobre  4  (criteris  no
avaluables mitjançant fórmules): «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» de la licitació del contracte de lloguer d'un local o varis destinats a la seu
del Centre Comarcal de Manacor de l'IMAS, presentada per Antonio Galmés Juan, en nom propi
i en representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons.

Per part de la secretària delegada es dona compte de l'informe del Servei d'Arquitectura de
valoració de les esmenes presentades dins termini pel licitador, el qual es dona per reproduït i
s'adjunta a aquesta acta.

Per  tot  això,  la  Mesa  acorda  requerir  al  senyor  Antonio  Galmés  Juan,  en  nom propi  i  en
representació de Isabel Martí Duran i Aina Juan Fons, per tal què,  en un termini de 10 dies
hàbils,  és  a  dir,  abans  de les  14h  de dia  20  d'octubre  de  2014,  presenti  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu la documentació que s'assenyala a l'informe emès per la cap del Servei
d'Arquitectura de l'IMAS, que s'adjunta a aquesta acta, amb l’advertiment que, de no fer-ho,
quedarà  exclòs de la licitació. 

A les 10.30 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

Amparo Solanes Calatayud                         Álvaro Celdran Rasines
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Vocals:
La secretària delegada           La interventora delegada

Inmaculada Borras Salas           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
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