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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació general presentada per 
l’entitat APROSCOM FUNDACIÓ a la licitació del cont racte administratiu especial del servei de 
cafeteria-menjador de la residència de persones maj ors de Felanitx, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 

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

- Sra. Immaculada Borras Salas, secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujades, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica. 
 

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés tècnica d’administració general de la Secció jurídica de l’IMAS. 
 
A Palma, 23 de setembre de 2014 
 
A les 9 hores i 35 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a 
qualificar la documentació general presentada per l’entitat APROSCOM FUNDACIÓ a la licitació del 
contracte administratiu especial del servei de cafeteria - menjador de la residència de persones majors de 
Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 
 
Després d’examinar detalladament la documentació presentada, d’acord amb el requeriment fet en data 8 
de setembre de 2014, la Mesa de Contractació acorda requerir a l’entitat APROSCOM FUNDACIÓ per a 
què, abans de dia 26 de setembre de 2014 a les 14 hores davant el registre General de l’IMAS, presenti la 
següent documentació: 
 
 - L’original o fotocòpia compulsada del DNI del senyor Pedro Suñer Sureda. 
 - Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor. 
  - Annexes 7 i 8 sobre la clàusula de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal 
 - Respecte a la solvència tècnica o professional (quadre F.3 del PCAP) s’han de presentar les 
 titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i en particular del personal responsable de 
 l’execució del contracte. 
 
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb l’exposició d’aquesta acta al perfil del contractant de la web 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com), amb l’advertiment que, de no fer-ho, 
l’entitat no podrà ser adjudicatària del contracte. 
 
A les 9 hores i 55 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  
              
 Immaculada Borras Salas             Francisca Martorell Pujades   
  
   La cap de la Secció d’Ingressos       
  
   Francisca Ramis Ferriol       


