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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la revisió de l'esmena a
la  documentació general  presentada per  LIBERTY MUTUAL INSURANCE
EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA en el marc de la licitació del
contracte  de  l'assegurança  de  danys  materials  i  robatori  dels  edificis
adscrits a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 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 Julià, secretària delegada de l’IMAS.
⁻ Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
⁻ Sr. Bernat Torres Ripoll,  en substitució de la cap del  Servei  de Gestió

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

l'IMAS.

Secretària: Sra. Cristina  Pareja  Hagenaers, tècnica del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 30 de novembre de 2017

A les  13:00  hores  s'ha  constituït  la  Mesa de  Contractació,  en  la  forma  que
precedeix,  per procedir a  la valoració de l'esmena a la documentació general
presentada,  dins  el  termini  establert,  per  LIBERTY  MUTUAL  INSURANCE
EUROPE  LIMITED,  SUCURSAL  EN  ESPAÑA  en  resposta  al  requeriment
realitzat  en  el  marc  de  la  licitació  del  contracte  de  l'assegurança  de  danys
materials i robatori dels edificis adscrits a l'IMAS, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.

Una  vegada  examinada  la  documentació  presentada  per  LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, dins el termini i en
la forma escaient, es constata que ha esmenat l'omissió detectada i, per tant, la
Mesa acorda, per unanimitat, admetre-la licitació.
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A les  13:09 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 

En substitució de la cap del Servei El cap del Negociat de Serveis
de Gestió Econòmica Generals

Bernat Torres Ripoll  Guillem Ripoll Buades
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