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Acta de la mesa de contractació constituïda per per  qualificar la documentació
general  presentada per  les entitats,  Fundació per  a  la Formació i  la Recerca,
Associació Aula Cultural, Associació Pa i Mel i Fun dació IRES, a la licitació del
contracte  administratiu  especial  per  desenvolupar  q uatre  (4)  programes
formatius,  d’inserció  social  i  laboral  per  donar  un a  atenció  prioritària  a  les
necessitats  d’inserció  de  les  persones  destinatàrie s  de  la  renda  mínima
d’inserció  per  a  l’any  2015  i  2016,  mitjançant  proc ediment  obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

President:  Sr. Álvaro Celdrán Rasines,  director  gerent de l’Institut  Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS)

Vocals: 

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la secció d'ingressos, en substitució cap

de la Secció de comptabilitat del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció de Prestacions

Secretària:  Sra.  Amparo  Solanes  Calatayud,  cap  de  secció,  del  Servei
Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

Palma, 12 de gener de 2014

A les 9’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per qualificar la documentació general presentada per les entitats,  Fundació per a la
Formació i la Recerca, Associació Aula Cultural, Associació Pa i Mel i Fundació IRES,
licitadors proposats com a adjudicataris del Lot 1 (Programa formatiu Palma 1), del Lot
2 (Programa formatiu Palma 2), Lot 3 (Programa formatiu 3, Inca), Lot 4 (Programa
formatiu  4,  Manacor)  respectivament,  del  contracte  administratiu  especial  per
desenvolupar quatre (4) programes formatius, d’inserció social i laboral per donar una
atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda
mínima d’inserció per a l’any 2015 i 2016.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada  per  les  entitats
proposades com a adjudicatàries: Fundació per a la Formació i la Recerca, Associació
Aula  Cultural,  Associació  Pa i  Mel  i  Fundació  IRES,  la  Mesa  de contractació,  per
unanimitat,  acorda que la  documentació és correcta i  que les entitats  esmentades
poden ser adjudicatàries d’aquest contracte.

A les 9,25 hores  la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

Vist i plau
La secretària de la Mesa El president de la Mesa 

Amparo Solanes Calatayud                                      Álvaro Celdrán Rasines
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La secretària delegada   La interventora delegada

Inmaculada Borras Salas  Francisca Martorell Pujades

En substitució de la cap de la Secció d'ingressos
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