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Acta  de  la  mesa  de  contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació
general presentada per IBERLAND INMUEBLES Y REFORMA S SL proposat com
a adjudicatari del contracte d’obres de reforma int erior de la 3ª planta i façanes
del pavelló C de la  Residència Llar dels Ancians q ue inclou la contractació de 2
persones beneficiàries  de  la  renda mínima d'inserci ó  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.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas,  interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Montse Sierra Queralt en substitució de la cap de la Secció d’Ingressos del

Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Antònia Pizà Vidal, Cap del Servei d’Arquitectura de l'IMAS. 
- Sra. Maria Rosa Mesquida Vich,  directora de la Residència Llar d'Ancians.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch,  tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

Palma, 11 de juny de  2015

A les 10: 00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per
qualificar la documentació general presentada per l’empresa IBERLAND INMUEBLES
Y REFORMAS SL proposat com a adjudicatari del contracte de les obres de reforma
interior de la 3ª planta i façanes del pavelló C de la Residència Llar dels Ancians que
inclou  la  contractació  de  2  persones  beneficiàries  de  la  renda  mínima  d'inserció
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada  per  IBERLAND
INMUEBLES Y REFORMAS SL, d’acord amb el requeriment fet el dia 20 de maig de
2015 la mesa de contractació per unanimitat acorda que la documentació és correcta i
que  l’empresa  IBERLAND  INMUEBLES  Y  REFORMAS  SL  pot  ser  adjudicatària
d’aquest contracte i que s'exposi aquesta acta  al perfil del contractant de la web de
l'IMAS (www.imasmallorca.com).
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A les 10:15 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

Inmaculada Borras Salas Francica Martorell Pujadas

En substitució de la cap de la Secció Secció
 d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica            La directora de la Llar d'Ancians

Monserrat Sierra Queralt Maria Rosa Mesquida Vich
La Cap del servei d'arquitectura

Antònia Pizà Vidal
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