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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  ver ificar  que  la  Sra.
Sebastiana  Martorell  Rotger  ha  dipositat  la  fiança  definitiva  requerida  a
l’anterior Mesa en relació a la licitació del contr acte  administratiu especial
per a l’explotació del servei de perruqueria de la Residència La Bonanova,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada. 
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’ingressos del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 

Secretari: Sra. Victòria Mulet Aguiló, tècnica d’Administració general de la Secció
jurídica.

No compareix cap representat dels licitadors.

A Palma, 18 de gener de 2017

A les 13 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix,  per verificar  que la Sra.  Sebastiana Martorell  Rotger ha dipositat la
fiança definitiva que es va acordar requerir a l'anterior Mesa de Contractació de
dia 9 de gener de 2017, en relació a la licitació del contracte administratiu especial
per a l’explotació del servei de perruqueria de la Residència La Bonanova.

Després d’examinar la documentació presentada, la Mesa de contractació acorda,
per unanimitat, que és correcte, i que la Sra. Sebastiana Martorell Rotger pot ser
adjudicatària del contracte.

En conseqüència, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació
del contracte administartiu especial del servei de perruqueria de la Residència La
Bonanova a la Sra. Sebastiana Martorell Rotger.
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A les a les 13 hores i 40 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             La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas  Francisca Martorell Pujadas

            La cap de la Secció d’ingressos                 
            del Servei de Gestió Econòmica              

            Francisca Ramis Ferriol             
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