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Acta de la mesa de contractació constituïda per a l ’obertura de la 
proposicions  econòmiques presentades a la licitaci ó del contracte privat 
d’assegurança de danys materials i robatori dels ed ificis adscrits a l’IMAS 
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 Sals,  secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de 

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap de Negociat de Serveis Generals. 
 

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

 
A Palma, 3 de desembre de 2014 
 
A les 12 hores i 5 minuts s'ha constituït la mesa de contractació, en la forma 
descrita, per a l’obertura de la proposicions econòmiques presentades a la licitació  
per a la contractació de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis 
adscrits a l’IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Compareixen a l’acte en representació de SEGURCAIXA ADESLAS SA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS la Sra. Catalina Mangiova Ripoll amb DNI 
413.062.521N i el Sr. José Francisco Fominaya García amb DNI 43.049.798P 
 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 2, proposta econòmica, i es 
constata que la proposta de  SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS s’adapta al model contingut a l’annex 2 (Model d’oferta 
econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte en qüestió i és la següent: 15.840,00 € anuals, per tant 31.680,00 € els 
dos anys. 
 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
del contracte de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits a 
l’IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària a l’empresa 
SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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A les 12.10 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      La interventora delegada   
 
 
 
Inmaculada Borras Salas    Francisca Martorell Pujadas 
    
 
 
 
La cap de la Secció d’Ingressos  El cap de Negociat de Serveis  
del Servei de Gestió Econòmica    Generals 
   
       
      
  
 
Francesca Ramis Ferriol    Guillem Ripoll Buades 
  


