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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per revisar la documentació presentada
per les entitats  AULA CULTURAL, ASSOCIACIÓ PA I MEL i FUNDACIÓ DEIXALLES
per esmenar l'errada de l'IMAS en el càlcul de la garantia definitiva dels LOTS 21, 22 i
23,  respectivament,  en resposta al  requeriment efectuat mitjançant resolució de la
presidenta de l'IMAS, de dia 7 de setembre de 2017, de rectificació d'errors aritmètics
de la resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 7 d'agost de 2017, en el marc de la
licitació del contracte del servei per al desenvolupament dels programes de formació per
a  la  inserció  social  i  laboral  amb  la  finalitat  de  donar  resposta  a  les  necessitats  de
reinserció de les persones usuàries del Servei Especialitzat d'Inserció Social  i  Laboral
(SEISL), per a l'any 2017 i 2018, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 

Assistents:

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

Vocals: 
⁻ Sra. M. Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
⁻ Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
⁻ Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica de

l’IMAS. 
⁻ Sr. Bruno Fernández Cladera, en substitució del cap de la Secció de Prestacions de

l'IMAS.

Secretària:  Sra.  Cristina  Pareja  Hagenaers,  tècnica  del  Servei  Jurídicoadministratiu  de
l’IMAS.

A Palma, 22 de setembre de 2017

A les 13’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
revisar  la  documentació  presentada  per  les  entitats  licitadores  ASSOCIACIÓ  AULA
CULTURAL,  ASSOCIACIÓ  PA  I  MEL  i  FUNDACIÓ  DEIXALLES, en  resposta  al
requeriment realitzat, mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS de 7 de setembre de
2017, a conseqüència d'una errada, per part de l'IMAS, en el càlcul de la garantia definitiva
a dipositar respecte dels LOTS 21, 22 i 23 del contracte de referència.

Després d’examinar detalladament la documentació requerida, presentada en temps i en forma
per les entitats esmentades, la Mesa constata que, efectivament, cada una d'elles ha dipositat la
diferència necessària per a la vàlida constitució de la garantia definitiva corresponent als lots
abans indicats.

Per tot això, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat:

Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a les entitats i pels lots d'acord
amb el següent detall:

LOT 21 entitat ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
LOT 22 entitat ASSOCIACIÓ PA I MEL.
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LOT 23 entitat FUNDACIÓ DEIXALLES.

A les 13.05 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 La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap del Servei En substitució del cap de la
de Gestió Econòmica Secció de Prestacions 

Bernat Torres Ripoll Bruno Fernández Cladera
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