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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general 
presentada per a la licitació del programa B-5 “Intervenció socioeducativa a domicili 
amb educadors familiars” del  contracte del servei d’intermediació familiar durant el 
període 2012, 2013 i 2014, amb entitats col·laboradores en guarda de menors i 
integració familiar, que inclou la condició especial d’execució consistent en que  el 
75% del personal que executarà el contracte ha de disposar de contracte en vigor de 
durada igual o superior a 2 anys, mitjançant 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. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de Secció de Gestió Econòmica
- Sra. Margarita Bestard Casaus, cap de Secció de Protecció al Menor i Atenció a la 

Família.
- Sr. Miquel Caldentey Bisbal, tècnic de la Coordinació de Menors i Família.

El cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família, Manuel Gordo Sevilla, excusa 
la seva assistència

Secretari: Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica 
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 7 de maig de 2012

A les 09’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han 
optat a la licitació del programa B-5 “Intervenció socioeducativa a domicili amb educadors 
familiars”  del  contracte del servei d’intermediació familiar durant el període 2012, 2013 i 
2014, amb entitats col·laboradores en guarda de menors i integració familiar, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària. 

La Mesa acorda procedir a la qualificació de la documentació general presentada al Registre 
General de l’IMAS. Únicament ha presentat oferta l’entitat GREC.
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Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general 
presentada. Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació 
ACORDA admetre-la a licitació atès que la documentació presentada és complerta. 

Així mateix, s’anuncia que, la Mesa de Contractació es tornarà a reunir, en sessió pública, 
per a procedir a l’obertura del sobre núm. 4 (projecte tècnic), el proper dia 8     de     maig     de   
2012, a les 12,15 hores, a la Sala d’Actes de l’IMAS.

A les 09’10 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta 
acta. 

La secretària de la Mesa El president de la Mesa

Mª Àngels Vanrell Julià             Alvaro Celdran Rasines

Els vocals de la Mesa

Inmaculada Borrás Salas Aina Bonet Vidal

Margarita Bestard Casaus Miquel Caldentey Bisbal
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