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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada  pels  licitadors  en  relació  a  la  contractació  del  servei  d'acolliments
residencials de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sr. Joan Comas Capó en substitució de la interventora delegada.
- Sra. Francesaca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió

Econòmica. 
- Sra. Antònia Cerdà Martorell, Directora de les Llars de Menors 

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei Jurídic
Administratiu.

A Palma, 9 d'agost de  2016.

A les 10 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per qualificar la documentació general presentada per a esmenar la documentació requerida
per la mesa de dia 29 de juliol de 2016 als licitadors que han optat a la contractació del
servei d'acolliments  residencials  de  menors  en  situació  de  desprotecció  dependents  de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La  secretària  delegada  posa  de  manifest  que  pel  que  fa  a  l'habilitació  empresarial  o
empresarial  exigida  (clàusula  F.6.  del  plec  de  clàusules)  respecte  dels  licitadors  que
presenten una declaració responsable sobre les seves inscripcions i autoritzacions al registre
corresponent d'acord amb el plec s'ha comprovat que tots els licitadors estan inscrits i tenen
autoritzats els centres i/o serveis als quals s'han presentat.
També  s'ha  informat  des  del  Servei  de  Menors  que  estan en  el  Registre  d'Entitats
Col·laboradores en matèria de guarda de menors.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa totes les entitats  han presentat en temps i
forma  la documentació requerida i una vegada examinada  la Mesa acorda admetre a la
licitació totes les entitats presentades atès que la documentació presentada és complerta. 

Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia  11 d'agost a
les10.30 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General Riera, 67,
07010 Palma) .
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A les 11,00 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                     En substitució de la interventora delegada

           

 Inmaculada Borrás Salas  Joan Comas Capó

   La cap de la 
   Secció d'ingressos  La directora de les Llars del Menors 
           

   Francesca Ramis Ferriol      Antònia Cerdà  Martorell
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