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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general presentada per a la licitació del contracte del servei d’atenció integral
per a persones amb discapacitat sensorial  auditiva,  mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català Sansó,  director  gerent  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra.  Mercedes  Palmer  Cabrinetti,  en  substitució  de  la  Sra.  Francisca

Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Mercè Garcia Roca, responsable de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals

de l'IMAS.

Secretari:  Sra.  Isabel  Moragues  Marqués,  tècnic  d’Administració  general  de  la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 12 de maig de 2016

A les 14’20 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la  contractació del  servei d’atenció integral  per a persones amb
discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, l'única empresa licitadora que ha presentat la documentació al
Registre  General  és  la  ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA (ASPAS).

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general presentada, i després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa
de  Contractació  acorda  admetre  a  la  licitació  a  l'entitat  esmentada,  tot  i  que  la
documentació presentada és complerta.

Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 17 de maig
de 2016 a les 12.45 hores, en sessió pública, a la sala de reunions del Servei de
Menors i Família de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 Palma).
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A les 14’40 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 En substitució  de la  interventora

delegada

Inmaculada Borrás Salas Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap de la Secció d’Ingressos La responsable de la Secció
del Servei de Gestió Econòmica d'Iniciatives Sociolaborals

Francisca Ramis Ferriol  Mercè Garcia Roca

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669


