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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per obr ir el sobrs 4 que contenen
la proposta tècnica relativa als criteris avaluable s mitjançant judici de valor en
relació  a  la  licitació  del  contracte   de  servei  d'a colliments  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.
- Sra. Francisca Tomás  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, 11 d'agost de  2016

A les 10 hores i 35 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per l'obertura dels sobres 4 que contenen la proposta tècnica relativa als
criteris avaluables mitjançant judici de valor en relació a la licitació del contracte 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.

Asisteixen a l'acte les següents persones:

- La Sra. Ana Cristina Noguerol Bayo, en representació de l'entitat  COMUNIDAD
EN PALMA DE MALLORCA TERCIARIAS TRINITARIAS
- La Sra. Margarita Vidaurreta Lafarga, en representació de l'entitat  FUNDACIÓN
PADRE MONTALVO

Seguidament es procedeix a l'obertura del sobre 4 que conté la proposta tècnica
relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor i per tant la Mesa acorda
sol·licitar al Servei de Menors i Família un informe tècnic per avaluar aquests criteris
d’acord amb la  clàusula 17.3 del  plec  de clàusules  administratives.  Una vegada
elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura d’aquest
informe i  d’obertura dels sobres núm. 2 i 3 que contenen l’Oferta econòmica i  la
proposició tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. 

Es  convida  les persones assistents  que examinin  la  documentació  i  exposin  les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.
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A les 10:45 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  Francisca Tomás

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

Menors 
           

   Francesca Ramis Ferriol      Antònia Cerdà  Martorell
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