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Acta  de  la  mesa  de  contractació  relativa  a la licitació del  contracte  del
subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar d'Ancians,
Residència  Huialfàs i  Llars del  menor,  mitjançant  procediment obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

President: Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
-  Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de  Gestió
Econòmica.
- Sra. Josefina Márquez Martínez, TGM de Gestió Econòmica Llar dels Ancians.
- Sra. Antònia Maria Cerdà Martorell, directora de les Llas del menor.

Secretària:  Catalina  Comella  Bosch,  tècnica  d’administració  general  del  Servei
Juridicoadministratiu.

A Palma, 25 de febrer de 2016

A les 9 hores i 30 minuts s'ha constituït la mesa de contractació, en la forma descrita, per
reprendre el procediment una vegada que el Consell Executiu, en sessió de dia 24 de
febrer de  2016,  va acordar desestimar el recurs d'alçada interposat per SODEXO IBERIA
SA contra la resolució de requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació i, per tant la
mesa acorda aixecar la suspensió del procediment acordada a la mesa de dia 3 de febrer
de 2016.

A continuació es revisa la documentació presentada per SERUNION, SA  i  la Mesa de
contractació  per  unanimitat  acorda  que  la  documentació  és  correcta  i  que  l'empresa
esmentada pot ser adjudicatària d'aquest contracte.

A les 9 hores i 45 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
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