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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  del  contracte  del  s ervei  relatiu  al  programa
d'intervenció per a famílies i menors adolescents e n crisi en situació de risc de
desprotecció i dependents , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Álvaro  Celdrán  Rasines,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sr. Joan Comas Capó, en substitució de la interventora delegada de l’IMAS.
- Sr. Bernat Torres Ripoll,  en substitució de la cap de la Secció  d’Ingressos del

Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Miquel Caldentey Bisbal, en substitució de  la cap de la Secció Jurídicotècnica

del Servei de Menors i Família.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

En representació de l'entitat CAIF assisteix:
- la Sra. Estefanía Cano Ribas

A Palma, 1 de juliol de 2015

A les  12  hores  i  5  minuts  s'ha constituït  la  Mesa  de Contractació,  en la  forma que
precedeix, 

Per part  de la  secretària de la  Mesa s’informa que, una vegada publicat  l'anunci  de
licitació d'aquest contracte al BOIB i al perfil del contractant de l'IMAS, ha tingut entrada
en el Registre General de l'IMAS (RE núm. 19587 de 15.06.15) escrit de GRUPO DE
EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC) d'impugnació dels
plecs que regeixen aquesta contractació dins el termini d'exposició pública  i per part del
Servei de Menors s'ha emès informe de dia 24 de juny de 2015 al respecte segons el
qual no es considera necessari modificar el pressupost del contracte.

Es dóna la paraula al Sr. Miquel Caldentey que dóna lectura l'informe que s'adjunta a
aquesta acta.

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat i no se'n
fan.

La Mesa de contractació aprova per unanimitat l’informe i acorda proposar a l’òrgan de
contractació  que  desestimi  les  al·legacions  fetes  als  plecs  per  GRUPO  DE
EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC) amb base en els
arguments explicats a l'informe abans esmentat, que aixequi la suspensió de la licitació i
es reprengui  en el punt on havia quedat i, per tant que continuï el termini de presentació
d'ofertes.
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Es  convida  les  persones  assistents  que  exposin  les  observacions  o  reserves  que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les  12 hores i  15  minuts  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

En substitució de la cap de la 
Secció d'Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica En  substitució  de  la  Cap  de  secció

juridicotècnica del Servei de Menors
i Família

Bernat Torres Ripoll Miquel Caldentey Bisbal
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