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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada  per SORT D'ENFORA SL a la licitació del  contracte de les  obres de reforma
interior de la tercera planta de l'edifici Puig des  Bous, que inclou la contractació de dues (2)
persones  perceptores  de  la  renda  mínima  d’inserció,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària.

Assistents:

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

Vocals: 

- Sra. Isabel Moragues Marqués, en substitució de la secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra.  Margalida Horrach Bennassar, en substitució de la cap de Servei d'Arquitectura de 

l'IMAS
- Sra.Maria Isabel Rosselló Riera, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Antònia Cerdà Martorell, directora de les Llars del Menor

Secretària: Sra. Jerónima Morey Company, tècnica d’administració general.

A Palma, 20 de desembre de 2016

A les 12 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per l'empresa SORT D'ENFORA SL, licitador qualificat en
primer lloc a la licitació del contracte de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici
Puig des Bous que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima
d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada,  la  Mesa  de  contractació  per
unanimitat acorda que la documentació presentada per SORT D'ENFORA SL és correcta i que
l'empresa esmentada pot ser adjudicatària del contracte.

En conseqüència, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació a l'empresa
SORT D'ENFORA S.L

A les  12 hores i 42 minuts  el  president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
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aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
El president de la Mesa

Vocals:

En substitució de la secretària delegada                 La interventora delegada

 Isabel Moragues Marqués             Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap del Servei                  La directora de les Llars del Menor
de Gestió Econòmica                 

Maria Isabel Rosselló Riera                                        Antònia Cerdà Martorell

  
En substitució de la cap de Servei d'Arquitectura

Margalida Horrach Bennassar
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