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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la 
documentació general presentada  per IZASA HOSPITAL, S.L.U en el 
marc de la licitació del contracte de subministrament de guants de 
nitril d'un sol ús per als centres residencials La Bonanova, Llar 
d'Ancians, Huialfàs i Felanitx de l'IMAS, per als anys 2018 i 2019, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, en substitució del 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.
Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
Sr. Antoni Cantallops Cantallops, director de la Residència La Bonanova, en el seu nom i en 
substitució dels directors del centres residencials de l'IMAS Llar d'ancians, Felanitx i Huialfàs.

Secretària: Catalina Comella Bosch,  tècnica d’administració general de la Secció jurídica 

A Palma, 26 d'abril de 2018

A les 9.40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
qualificar la documentació presentada per l'empresa IZASA HOSPITAL SLU,  en contestació al 
requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la presidenta de 3 d'abril de 2018, en el 
marc del contracte en relació al contracte del subministrament de guants de nitril d'un sol ús 
per als centres residencials Resdència La Bonanova, Llar d'Ancians, Residència de Felanitx i  
Residència Huialfàs per als anys 2018 i 2019, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària.

Després d'examinar la documentació requerida a IZASA HOSPITALES SLU, la Mesa de contrac-
tació, per unanimitat acorda que la documentació presentada és correcta i que ha dipositat la
garantia definitiva, per tant, proposa al òrgan de contractació l'adjudicació del  contracte del
subministrament  de guants  de nitril  d'un sol  ús  per  als  centres  residencials  Resdència  La
Bonanova, Llar d'Ancians, Residència de Felanitx i  Residència Huialfàs per als anys 2018 i 2019
a IZASA HOSPITALES SLU.
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A les  9.55 hores 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

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià  Francisca Martorell Pujadas

La cap de ServeiServei de  El director de la Residència 
de Gestió Econòmica La Bonanova

Francesca Ramis Ferriol Antoni Cantallops Cantallops
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