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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació
presentada per MP DICLESA, S.L. en relació a la la licitació del contracte del
subministrament  de maquinària per a la bugaderia de  la residència Llar dels
Ancians de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mi tjançant procediment obert i
tramitació ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
• Sra. Isabel Moragues Marqués en substitució de la secretària delegada de

l’IMAS.
• Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora delegada

de l’IMAS.
• Sr.  Bernat  Torres  Ripoll,  en  substitució  de  la  cap  del  Servei  de  Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
• Sra. Antònia Jiménez Ferrer, Directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’Administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 18 de desembre de 2017

A les 10:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació  presentada per MP DICLESA, S.L.,
en  contestació  al  requeriment  que  se  li  va  fer  en  el  marc  del  contracte  de
subministrament de maquinària per a la bugaderia de la de la Residència Llar dels
Ancians gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,  mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

Després d´examinar la documentació presentada per l´empresa MP DICLESA S.L.
es comprova que ha presentat en temps i forma la documentació requerida, això és,
l´Annex 3 que fa referència a la declaració de la intenció de subcontractar o no i l
´Annex 7  relatiu  a  la  declaració  relativa  a  la  pertinença a  un grup  empresarial,
degudament complimentada.

Per tot això la Mesa acorda admetre a licitació a l´empresa MP DICLESA S.L.
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A les 10:45 hores el president 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  per  
substitució

Vocals:

En substitució de la secretària delegada En substitució  de la  interventora
delegada

Isabel Moragues Marqués  Mercedes Palmer Cabrinetti

En substitució de la cap del Servei de Gestió
Econòmica La directora de la Residència Llar

d´Ancians

Bernat Torres Ripoll Antònia Jiménez Ferrer
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