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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per per qualificar la
documentació presentada per APROSCOM FUNDACIÓ proposada com a
adjudicatària del contracte del servei de conservació i manteniment dels
jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, subjecte
a la Disposició Addicional Cinquena 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 (contractes reservats), mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sr. Joan Comas Capó en substitució de la interventora delegada.
- Sr. Carlos Company Alcover en substitució de la Cap de Servei de Gestió
Econòmica
- Sra. Mª Antònia Manresa Adrover, en substitució de la directora de la
Residència de Felanitx.
Secretari: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la
Secció jurídica.
A Palma, 8 d'agost de 2017
A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per qualificar la documentació presentada per APROSCOM
FUNDACIÓ en contestació al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de
la presidenta de 20 de juliol de 2017 en el marc del contracte del servei de
conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones
majors de Felanitx.
Després d’examinar detalladament la documentació presentada la Mesa de
contractació acorda, per unanimitat, que la documentació presentada per
APROSCOM FUNDACIO és correcta, per tant, pot ser adjudicatària del contracte
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A les 10 hores i 10 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

En subtitució de la
interventora delegada

Immaculada Borrás Salas

Joan Comas Capó

En substitució de la cap del Servei de
Gestió Econòmica

En substitució de la directora de la
Residència de Felanitx

Carlos Company Adrover

Mª Antònia Manresa Adrover
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