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Acta de la mesa de contractació constituïda per adm etre a licitació i qualificar la 
documentació relativa als criteris no avaluables mi tjançant fórmules l’obertura 
del sobre 4 de la licitació del contracte d’obres d e reforma interior del mòdul A 
de la planta 4ª (Nivell 1) de la Residència la Bona nova , mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària 
 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (lMAS) 
 
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei de 

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la Residència 

La Bonanova. 
- Sra. Antònia Pizà Vidal, Cap del Servei d’Arquitectura,  cap de la Secció de 

Prestacions. 
 
Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei 
Juridicoadministratiu de l’IMAS. 
 
Palma, 12 de gener de  2015 
 
A les 9.30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per 
admetre a licitació i qualificar la documentació relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules l’obertura del sobre 4 de la licitació del contracte d’obres de 
reforma interior del mòdul A de la planta 4ª (Nivell 1) de la Residència la Bonanova , 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 
 
Per part de la secretària delegada s’informa que OBRES I CONSTRUCCIONS 
TOMEU ROSSELLÓ,SL, PROMOCIONS Y CONSTRUCCIONES CONSULAT MAR, 
SL, CONSTRUCCIONES DAMOZA, SL han presentat la documentació requerida a la 
Mesa de dia 7 de gener de 2015 i per tant s’admeten a la licitació. 
 
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre 4 que conté el criteri d’adjudicació no 
avaluable mitjançant fórmules relatiu al contracte d’obres de reforma interior del mòdul 
A de la planta 4ª (Nivell 1) de la Residència la Bonanova d’acord amb la lletra B del 
quadre de criteris d’adjudicació del contracte del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP). Aquest criteri és: 

 

 1) Pintat del mòdul 1 A (màxim 15 punts) 
 
La Mesa acorda sol·licitar al Servei d’Arquitectura de l’IMAS un informe tècnic per 
avaluar aquest criteri d’acord amb la clàusula 17.4 del plec de clàusules 
administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a 
l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que contenen els 
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criteris avaluables mitjançant fórmules i  l’oferta econòmica, mitjançant el perfil del 
contractant de l’IMAS (www.imasmallorca.com). 
 
A les 9.45 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 
 
 
 
Vocals: 
 
La secretària delegada                     La interventora delegada   
 
 
Inmaculada Borras Salas    Francisca Martorell Pujadas 
     
La cap de la Secció d’Ingressos      
del Servei de Gestió Econòmica           La Cap del Servei d’Arquitectura  
        
 
 
 
Francesca Ramis Ferriol     Antònia Pizà Vidal   
 
En substitució de la directora  
de la Residència La Bonanova 
 
 
 
 
Antoni Cantallops Cantallops 


