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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per revisar la documentació requerida
per esmenar les omissions o defectes observats a la documentació presentada per
TECSA MONTAJES S.L., en relació a la licitació del contracte del subministrament de
taquilles  per  als  vestuaris  del  personal  de  la  Residència  de  Pensionistes  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. Mª Àngels Vanrell, 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. 
- Sra. María Lupiáñez, en substitució de l'administrador de la Residència La Bonanova.

Secretària: Sra. Cristina Pareja Hagenaers, tècnica del Servei Juridicoadministratiu de l’IMAS

A Palma, 17 de novembre de 2017

A les 12:00 hores s'ha constituït  la  Mesa de Contractació,  en la  forma que precedeix,  per
qualificar la documentació presentada per TECSA MONTAJES S.L. per esmenar els defectes o
omissions observats a la documentació aportada en contestació al requeriment que se li va fer,
mitjançant  resolució  de  la  presidenta  de  l'IMAS de  25  d'octubre  de  2017,  en  el  marc  del
contracte  del  subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de
Pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquesta empresa, la Mesa
de Contractació acorda, per unanimitat, que aquesta és correcta, que s'adequa a la normativa
vigent i que, per tant, pot ser adjudicatària del contracte del subministrament de  taquilles per
als vestuaris del personal de la Residència de Pensionistes La Bonanova.

A les 12:10 hores 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

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió En substitució de l'administrador
Econòmica de la Residència La Bonanova

Francesca Ramis Ferriol  María Lupiáñez Ramis
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