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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l 'obertura del sobre 4 que conté
el projecte tècnic relatiu als criteris no avaluabl es mitjançant fórmules per a la
licitació del contracte del servei relatiu al progr ama d'intervenció per a famílies i
menors adolescents en crisi en situació de risc de desprotecció i dependents,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta: Caterina  Mas  Bennàssar, en  substitució  de  la  presidenta de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Tomás Roca, en substitució de la interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, 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.

A Palma, 22  de juliol de 2015

A les 12 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix per a l’obertura del sobre núm. 4 que conté el projecte relatiu als criteris NO
avaluables mitjançant fórmules (projecte tècnic), presentat pels licitadors que han optat a
la contractació del servei relatiu al programa d'intervenció per a famílies i menors
adolescents en crisi en situació de risc de desprotecció i dependents, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

A l'acte assisteix la senyora Sra.  Estefanía  Cano Ribas representació de l'associació
CAIF-Centre d'Atenció Integral a la Infància.

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4 relatiu a la proposició tècnica
relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (projecte tècnic), de l'associació
CAIF-Centre d'Atenció Integral a la Infància, única entitat que s'ha presentat.

La Mesa acorda sol·licitar als tècnics corresponents del Servei de Menors i Família un
informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de
clàusules administratives. 

La propera mesa de contractació per a la lectura d’aquest informe tècnic i per l’obertura
dels sobres núm. 2 i 3 que contenen l’oferta econòmica i  els documents aportats
respecte de la resta de criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules tindrà lloc el
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proper divendres dia 24 de juliol de 2015 a les 10 hores a la seu de l’IMAS, despatx de
Gerència (2n pis).

Es  convida  les  persones  assistents  que  examinin  la  documentació  i  exposin  les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 12 hores i 15  minuts la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada En substitució de la interventora

delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Tomás Roca

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

Francesca Ramis Ferriol Miquel Caldentey Bisbal
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