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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qualificar  la  documentació
general  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte  del  subministrament  de
vehicles, mitjançant arrendament, per als serveis i centres de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta:  Sra.  Beatriz  Morales  Granados,  directora  insular  de  Menors  i  Família,
mentre continua vacant la Gerència 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.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals de l'IMAS.

Secretari:  Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 18 d'agost de 2015

A les 9’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que
han optat a la  contractació del subministrament de vehicles, mitjançant arrendament,
per als serveis i centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa que, havent  finalitzat  el  termini  de
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al
Registre General són les següents:

- ANDACAR 2000, SA
- NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA
- MULTIAUTO PALMA, SL

En virtut de la clàusula “ 14.1.1. Documentació general (sobre núm. 1). a) Declaració
responsable” del  Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen
aquest contracte:

“El licitador ha de presentar una declaració responsable segons el model de l’Annex 1
d’aquest Plec, en la qual indiqui que compleix els requisits de capacitat, representació,
solvència, classificació i habilitació professional, si escau, exigits en aquest Plec i per
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la qual es comprometi, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui al seu favor, a
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula
20.2 d’aquest Plec.”

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  1  que conté  la  documentació
general  presentada  pels  tres  (3)  licitadors,  i  després  d’examinar  detalladament  la
documentació, la Mesa de Contractació acorda, d’una banda, admetre a la licitació a
l'empresa ANDACAR 2000, SA, tot i que la documentació presentada és complerta.

D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les empreses:
 

- NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA
- MULTIAUTO PALMA, SL

s’han observat els defectes o omissions següents:

- NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA

o No ha presentat cap declaració expressa relativa a grup empresarial, tal com
s’estableix a la clàusula  14.1.1 lletra  g) del PCAP:  g) La declaració expressa
relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa i comprensiva de totes
les societats que pertanyen a un mateix grup, en els termes que s’estableixen
en l’article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup participen
en el procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup empresarial,  la
declaració es fa en aquest sentit.

o No ha presentat cap declaració expressa sobre la intenció o no de subscriure
subcontractes, tal com s'estableix a la clàusula 14.1.1 lletra d) del PCAP: d) La
declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes a què es fa referència en
l’article  227.2  a  del  TRLCSP quan  s’ha  exigit  en  la  lletra  Q del  Quadre de
característiques del contracte (Annex 4).

- MULTIAUTO PALMA, SL

o No ha presentat cap declaració expressa relativa a grup empresarial, tal com
s’estableix a la clàusula  14.1.1 lletra  g) del PCAP:  g) La declaració expressa
relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa i comprensiva de totes
les societats que pertanyen a un mateix grup, en els termes que s’estableixen
en l’article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup participen
en el procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup empresarial,  la
declaració es fa en aquest sentit (Annex 7).

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses:

- NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA
- MULTIAUTO PALMA, SL,

per a què, abans de dia 21 d'agost de 2015, a les 14.00 h, esmenin davant el Servei
Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho,
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no seran admeses a licitació. 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). 

Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 24 d'agost
juliol de 2015 a les 9.30 hores, en sessió pública, a la segona planta de la seu de
l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 Palma).

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
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos El cap del Negociat de Serveis
del Servei de Gestió Econòmica Generals

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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