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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la valoració de la justificació de l'oferta econòmica
presentada per l'empresa  INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (I NCOC
SL) en  relació  a  la  licitació  del  contracte  de  les  obr es  de  reforma  interior  del  pavelló  C  de  la
residència de persones majors Llar dels Ancians, qu e inclou la contractació de tres (3) persones
perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjança nt procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués, en substitució de la secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr.  Antònia Pizà Vidal, cap de servei d'Arquitectura.
- Sra. Antònia Jiménez Ferrer, directora de les Llar d'Ancians

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general del Servei Jurídic 
Administratiu.

A Palma, 16 de setembre de 2016

A les 10 hores s'ha constituït  la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,  per procedir a
valorar  la  justificació  de  l'oferta  econòmica  presentada  per  l'empresa  INICIATIVAS  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL) en relació 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.

No assisteix cap representant de les empreses admeses a la licitació. 

La secretària de la Mesa manifesta que  l'empresa  INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
OBRA CIVIL SL (INCOC SL)  en resposta al requeriment de la Mesa reunida el dia 9 d'agost de
2016, ha presentat en temps la documentació per justificar la possibilitat d’executar el contracte
amb el preu ofertat. 

A la vista d’aquesta justificació, la cap del Servei d’Arquitectura de l'IMAS, el 14 de setembre de
2016, ha emès un informe tècnic de valoració, que s’incorpora a la present acta.

La  secretària  de  la  Mesa  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Antònia  Pizà  Vidal,  cap  del  Servei
d’Arquitectura, que dóna lectura de l’informe tècnic de valoració esmentat, i en el qual es conclou 
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que no queda suficientment justificat que es puguin executar les obres amb l’oferta econòmica
presentada per INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL).

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració i acorda  requerir a
les empreses  DRAGADOS, S.A. i ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA,  que també
varen presentar una oferta econòmica anormal o desproporcionada, d'acord amb l'acta de la Mesa
de dia 9 d'agost de 2016,  per a què, abans de dia 21 de setembre de 2016, a les 14:00 hores,
justifiquin documentalment al  Registre General de l’IMAS la possibilitat  d’executar el  contracte
amb el preu que han ofertat i en precisin les condicions; aquestes justificacions seràn valorades
per la Mesa amb els informes tècnics corresponents.

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). 

A les 10 hores i  20 minuts 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
per substitució                                      

Isabel Moragues Marqués     Francisca Martorell Pujades

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

La cap del  Servei d'Arquitectura

Antònia Pizà Vidal
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