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Acta  de la Mesa de Contractació  constituïda per  qua lificar  la  documentació   prèvia a
l'adjudicació presentada per l'entitat PASTORAL PEN ITENCIÀRIA  admesa a la licitació
del contracte del servei de reinserció social per a  població penitenciaria i ex–reclusos en
situació d'exclusió social,  mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Assistents:

President:  Sr.  Jaume  Català  Sansó,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Immaculada Borras Salas, secretària delegada .
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sr. Bernat Torres Ripoll,  en substitució de la Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap del

Servei de Gestió Econòmica. 

Secretari:  Sra.  Victòria  Mulet  Aguiló,  tècnic  d’Administració  general  del  Servei  jurídico
Administratiu de l’IMAS.

A Palma, 16 de desembre de 2016

A les 13 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per qualificar la documentació presentada per l'entitat licitadora PASTORAL PENITENCIÀRIA,
en contestació al requeriment que se'ls va fer mitjançant resolució de la presidenta de 19 de
desembre de 2016, en el marc del contracte del  servei  de reinserció social per a població
penitenciaria i ex–reclusos en situació d'exclusió social.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquesta entitat, la Mesa de
contractació  per  unanimitat,  acorda  requerir  a  l'entitat  perquè  presenti  el  c  ertificat  d'estar
actualment d'alta  al cens d'empresaris abans de dia 19 de gener a les 14 hores, davant  el
Registre General de l'IMAS, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no serà admesa a licitació.
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant
de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).

A  les  13  hores  i  45  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
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