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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
MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES, S.L., en relació a la licitació del contracte del
subministrament  de  maquinària  per  a  la  bugaderia  de  la  Residència  Llar  dels
Ancians  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
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià,  secretària delegada de l’IMAS.
- Sra.  Mercedes  Palmer  Cabrinetti,  en  substitució  de  la  Sra.  Francisca  Martorell

Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l'IMAS.
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residèncias Llar dels Ancians de l’IMAS. 

Secretària:  Sra.  Isabel  Moragues Marqués,  tècnic  d’Administració  general  de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 31 de gener de 2018

A les 13'50 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES, S.L. per
esmenar els defectes o omissions observats a la documentació aportada en contestació al
requeriment que se'l va fer mitjançant resolucions del president per substitució de l'IMAS de
dates 4 i 8 de gener de 2018, en el marc del contracte del subministrament de maquinària per a
la  bugaderia  de la  Residència  Llar  dels  Ancians de  l’IMAS,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquesta empresa, la
Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, que aquésta és correcta, que s'adequa a la
normativa vigent i que, per tant, pot ser adjudicatària del contracte. 

Amb tot, la Mesa de Contractació acorda proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació
del contracte del subministrament de maquinària per a la bugaderia de la Residència Llar
dels  Ancians  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  a  l'empresa  MAQUINARIA  Y
ACCESORIOS ILLES, S.L.
 
A les  14'00  hores  el  president  aixeca la  sessió,  de  la  qual  estenc,  com a  secretària,
aquesta acta. 

Vist i plau
La secretària de la Mesa El president de la Mesa
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Vocals:
La secretària delegada En substitució de la 

interventora delegada
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La cap del Servei de Gestió Econòmica            La directora de la Residència
Llar dels Ancians

Francisca Ramis Ferriol Antonia Jiménez Ferrer

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669


