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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la
documentació  presentada  per  EL  CORTE  INGLÉS  S.A  i  D IVISIÓN
ANATÓMICOS  S.L., en  relació  a  la  licitació  del  cont racte  del
subministrament de vestuari per el personal de les residències de l´IMAS,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària  

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Mª Àngels Vanrell, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència La Bo-

nanova.

Secretària:  Sra.  Maria  Antònia  Beltran  Celià,  tècnica  del  Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS

A Palma, 8 de gener de 2018

A les 10:30 hores s'ha constituït  la  Mesa de Contractació,  en la forma que
precedeix,  per  qualificar la documentació presentada per EL CORTE INGLÉS
S.A. i per DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L, en contestació al requeriment que se
lis va fer mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS de 30 de novembre de
2017, en el marc del contracte del subministrament de vestuari per el personal
de  les  residències  de  l´IMAS, mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària.

Després  d'examinar  aquesta  documentació  presentada  per  l'empresa  EL
CORTE  INGLÉS  S.A.,  la  Mesa  de  Contractació  observa  les  omissions
següents:

a) No s'ha aportat e el document fefaent acreditatiu de l´existència de la re-
presentació del Sr. Alfredo Faustino Barjadí i de l´àmbit de les seves fa-
cultats per a licitar i contractar en representació de l´empresa EL CORTE
INGLÉS S.A., degudament inscrit en el Registre Mercantil segons l´esta-
blert a l´apartat b de la clàusula 20.2. del Plec de Plec de clàusules ad-
ministratives particulars).

b) No s'ha presentat l'Annex 5: «Clàusula de consentiment per al tracta-
ment de dades de caràcter personal» del Plec de clàusules administrati-
ves particulars.
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c) No s´ha presentat l´Annex 9: «Declaració responsable relativa a la vigèn-
cia del càrrec que autoritza la representació» del Plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

d) El rebut de l´impost sobre activitats econòmiques (IAE) presentat és el
de l´any 2016 i es requereix el darrer rebut, és a dir, el de l´any 2017, se-
gons l´establert en la clàusula 20.3.a) del Plec de clàusules adminitrati-
ves particulars.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a EL CORTE INGLÉS S.A..  per
a què, abans de dia  15 de gener de 2018 a les 14:00 h , esmeni davant el
Servei Juridicoadministratiu les omissions esmentades, amb l’advertiment que,
de  no  fer-ho,  no  serà  admesa  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). 

En quant a la documentació presentada per DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.,  una
vegada analitzada, la Mesa de Contractació observa les omissions següents:

e) No s'ha aportat l´escriptura de constitució i/o modificació de l´empresa,
adaptada a la llei i degudament inscrita en el Registre Mercantil segons l
´establert a l´apartat a de la clàusula 20.2 del Plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

f) No s´ha aportat el document fefaent acreditatiu de l´existència de la re-
presentació del Sr. Joaquin Yañez Mataix i de l´àmbit de les seves facul-
tats per a licitar  i  contractar en representació de l´empresa DIVISIÓN
ANATÓMICOS S.L., degudament inscrita en el Registre Mercantil  se-
gons l´establert a l´apartat b de la clàusula 20.2. del Plec de Plec de
clàusules administratives particulars.

g) No s'ha presentat l'Annex 5: «Clàusula de consentiment per al tracta-
ment de dades de caràcter personal» del Plec de clàusules administrati-
ves particulars.

h) No s´ha presentat l´Annex 9: «Declaració responsable relativa a la vigèn-
cia del càrrec que autoritza la representació» del Plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a EL CORTE INGLÉS S.A..  per
a què, abans de dia  15 de gener de 2018 a les 14:00 h , esmeni davant el
Servei Juridicoadministratiu les omissions esmentades, amb l’advertiment que,
de  no  fer-ho,  no  serà  admesa  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). 
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A les  11:00  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

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

L'administrador de la Residència 
La Bonanova

Antoni Cantallops Cantallops
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