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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació general presentada per 
SERUNION SA a la licitació del contracte del servei  de menjador social i alimentació dels centres 
de la xarxa d’inserció social dependents de l’IMAS que inclou la contractació de  dues persones 
perceptores de la renda mínima d’inserció mitjançan t procediment obert i tramitació ordinària 

 
Assistents: 
 
President: Sr. Octavio Cortés Oliveras  en substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (lMAS) 
 
Vocals:  

- Sra. Amparo Solanes Calatayud, secretària delegada per substitució de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Martorell Pujades, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de Gestió Econòmica de 

l’IMAS.  
- Sr. David Moralejo Calafat en substitució del Cap de Secció d’Inserció Social i Immigració 

 
Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció jurídica de l’IMAS. 
 
A Palma, 16 de desembre de 2014 
 
A les 10 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a 
qualificar la documentació general presentada per l’empresa SERUNION SA, licitador proposat com a 
adjudicatari del contracte del servei de menjador social i alimentació dels centres de la xarxa d’Inserció 
social dependents de l’IMAS que inclou la contractació de dues persones perceptores de la renda mínima 
d’inserció mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per SERUNION SA, d’acord amb el 
requeriment fet el dia 2 de desembre de 2014 la mesa de contractació per unanimitat acorda que la 
documentació és correcta i que l’empresa SERUNION SA , pot ser adjudicatària d’aquest contracte. 
 
 A les 10 hores i 20 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 per substitució             La interventora delegada  
   
                 
Amparo Solanes Calatayud               Francisca Martorell Pujades    
 
La cap de la Secció del Servei     En substitució del cap de Secció d’Inserció  
de Gestió Econòmica     Social i Immigració 
      
  
 
 
 
Monserrat Sierra Queralt     David Moralejo Calafat 
     


