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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada  per PROYECON GALICIA SA. a la licitació  del contracte 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.

Assistents:

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

Vocals: 

- Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per substitució.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr.  Antònia Pizà Vidal, cap del Servei d'Arquitectura.

Secretària: Sra. Antònia Nicolau llabrés, tècnica d’administració general.

A Palma, 20 d'octubre de 2016

A les 9 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per l'empresa PROYECON GALICIA S.A., licitador qualificat
en primer lloc en relació a la licitació del contracte 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.

Es  procedeix  a  examinar  la  documentació  requerida  a  l'empresa  PROYECON GALICIA S.A.,
mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de
dia 30 de setembre de 2016. 

La Mesa de Contractació constata que a la documentació presentada s’han observat els defectes
o omissions següents:

- Certificat d'estar d'alta a l'IAE a l'epigraf 507 estatal ò provincial de les Illes Balears ò  
municipal de Palma de Mallorca.
- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de les 
obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
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-  Compromís  de  contractació  de  tres  (3)  persones  perceptores  de  la  renda  mínima  
d’inserció per a l’execució del contracte (Annex 7), d'acord amb la lletra M.CONDICIÓ  
ESPECIAL D'EXECUCIÓDEL CONTRACTE, del quadre de característiques del contracte 
del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
- Annex 8 i 9 del PCAP sobre el tractament de dades de caràcter personal.
- Escriptura de constitució de l'empresa
- L’acreditació de la representació, mitjançant la presentació del document que acrediti que 
el Sr. Angel Cobas Pena amb DNI 50 062 934-F pot contractar amb l'administració 

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a PROYECON GALICIA S.A.  per a què, abans de
dia  25  d'octubre  de  2016,  a  les  14.00  h,  esmenin  davant  el  Servei  Jurídicoadministratiu  les
deficiències  esmentades,  amb l’advertiment  que,  de  no  fer-ho,  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). 

A les 9 hores i  55 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, per substitució                       La interventora delegada

 Isabel Moragues Marqués                Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos                      La  cap de Servei d'Arquitectura
del Servei de Gestió Econòmica  

Francesca Ramis Ferriol                        Antònia Pizà  Vidal       
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