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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  val orar  la  documentació  general
(esmena) prèvia a l'adjudicació del LOT 3  (bosses de plàstic) i LOT 6 (productes de
tractament  d'aigües)  del  contracte  de  subministrame nt  de  productes  de  neteja  i
tractament d’aigües per als centres residencials de  l'IMAS presentada per l'empresa
DISTRIBUCIONES SILLERO, SL.

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borras Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- 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. 
- Mª Encarnación Rodríguez Torres,  tècnica de l’Àrea de Gent Gran.

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 21 d'abril de 2015

A les 10 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  valorar els documents que havia d'aportar l'empresa  DISTRIBUCIONES SILLERO, SL
d'acord  amb  l'acta  de  la  Mesa  de  Contractació  de  dia  17  d'abril  de  2015  en  relació  al
contracte de subministrament  de productes de neteja i tractament d’aigües per als centres
residencials  de  l'IMAS.  Una  vegada  examinada  aquesta  documentació,  la  Mesa  per
unanimitat, acorda que és correcta i que l’esmentada empresa pot ser adjudicatària del LOT
6: productes de tractament d'aigües.

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 La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

           La cap de la Secció d’Ingressos La tècnica de l’Àrea de Gent Gran
del Servei de Gestió Econòmica

           Francesca Ramis Ferriol Mª Encarnación Rodríguez Torres
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