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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per revisar les esmenes
a la documentació general requerida a la mesa de dia 18 d'abril de 
2018 en el marc del contracte del servei per la Unitat Mòbil 
d'Emergència Social (UMES) i el servei de primera acollida per a 
persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa 
d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària

Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, en substitució del director gerent de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
Sra. Francesca Ramis Ferriol ,cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d'Inserció Social. 

Secretària: Catalina Comella Bosch,  tècnica d’administració general de la Secció jurídica 

A Palma, 25 d'abril de 2018

A les 13.30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
revisar les esmenes a la documentació general requerida a la mesa de dia 18 d'abril de 2018 
en el marc del contracte del servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el servei de 
primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa 
d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, la Fundació Social La Sapiència ha presentat
escrit aclarint que el número del sobre  relatiu a la proposició tècnica havia de ser 4 i no 3. Per 
tant, no presenta millores.
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També s'informa que  les entitats  Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL i Fundació Social La 
Sapiència consten inscrites al Registre Unificat de Serveis Socials tal i com mos han informat 
des del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials de l 'IMAS.Per 
tant, s'acorda admetre a licitació la Fundació Social La Sapiència i Estudi 6 Gestió 
Socioeducativa, SL.

A les 13:40 hores 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 La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià  Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de En substitució del cap de Secció 
Gestió Econòmica d'Inserció Social Social

 Francesca Ramis Ferriol Maria Capellà Trobat

2 de 2


