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Acta de la Mesa de Contractació relativa a la licit ació del contracte subjecte a la
Disposició  Addicional  Cinquena  del  Reial  Decret  Leg islatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Lle i de contractes del sector públic
(contractes reservats),  del subministrament d'aigua envasada per al persona l
de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials m itjançant procediment obert i
tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr. Alvaro Celdran Rasines,director gerent 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. Montserrat Sierra Queralt, cap de la Secció d’ingressos del Servei de

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

Secretari: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 12 de juny de 2015

A les 12:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l'obertura del sobre  presentat per la Fundació Es Garrover que conté
la documentació tècnica exigida al plec de prescricpions tècniques.

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre  amb la documentació tècnica
exigida al punt 3 del plec de prescripcions tècniques i  la Mesa acorda sol·licitar al
cap  del  Negociat  de  Serveis  Generals  un  informe  tècnic  segons  el  qual  la
documentació  tècnica  presentada  per  la  Fundació  Es  Garrover  compleix  les
condicions estipulades. En cas contrari serà exclosa de la licitació. 

Així  mateix,  s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir  per a la
lectura de l'informe i  obrir el sobre 2 (proposta econòmica) el proper dia 16 de juny
a les 12:00 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General
Riera, 67, 07010 Palma).

A les 12 hores i 10 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 
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          Vist i plau
La secretària de la Mesa  El president de la Mesa

Vocals:

La secretària delegada                                   La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas               Francisca Martorell Pujades

En substitució de la cap de
la Secció d’ingressos        El cap de Negociat de Serveis 

Generals           

Montserrat Sierra Queralt  Guillem Ripoll Buades
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