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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la lectura de l'informe
tècnic relatiu a la licitació del contracte exclòs del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic, relatiu a dos contractes
d'arrendament amb opció de compra de dos immobles, un per destinarlo a centre residencial i l'altre per destinar-lo a centre de primera
acollida, ambdós per a menors de 13 a 17 anys amb mesura de
protecció i dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant
procediment obert.
Assistents:
Presidenta: Sra. Caterina Mas Bennàssar, en substitució director gerent de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).
Vocals:
Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
Sra. Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
Sra. Francisca Ferriol Ramis, cap del Servei de Gestió Econòmica.
Sra. Antònia Cerdà Martorell, directora de les Llars del Menor.
Sra. Antònia Pizà Vidal, cap del Servei d'Arquitectura.
Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’Administració general de
la Secció jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 20 de juny de 2017.
A les 12 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma
que precedeix, per la lectura de l'informe redactat pel Servei d'Arquitectura en
relació a la licitació del contracte exclòs del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), relatiu a dos contractes d'arrendament amb opció de
compra de dos immobles, un per destinar-lo a centre residencial i l'altre per
destinar-lo a centre de primera acollida, ambdós per a menors de 13 a 17
anys amb mesura de protecció i dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, mitjançant procediment obert.
Assisteix a l'acte la Sra. Mª Asunción González Ozonas amb DNI 42950503G
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La cap del Servei d'Arquitectura llegeix l'informe de data 6 de juny de 2017
sobre l'adequació dels immobles oferts pel contracte de lloguer amb opció
de compra de dos immobles per a menors.
D'acord amb l'informe no hi ha cap dels immobles ofertats que reuneixi els
requisits exigits al plec de prescripcions tècniques, per tant la Mesa de
Contractació acorda declarar deserta aquesta licitació.
A les 12 hores i 25 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc,
com a secretària, aquesta acta.

La secretària de la Mesa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa
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