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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qualificar  la  documentació
presentada  per  l'entitat  FUNDACIÓ  SANT  JOAN  DE  DÉU,  SERVEIS  SOCIALS
MALLORCA en el marc de la licitació del contracte del servei d’acollida per a famílies
en risc d'exclusió social amb fills a càrrec, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
⁻ Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per substitució de l’IMAS.
⁻ Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
⁻ Sr. Bernat Torres Ripoll, tècnic del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
⁻

Secretària:  Sra.  Cristina  Pareja  Hagenaers,  tècnica  del  Servei  Jurídicoadministratiu  de
l’IMAS.

A Palma, 23 d'agost de 2017

A les 13’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per l'entitat licitadora  FUNDACIÓ SANT JOAN DE
DÉU,  SERVEIS  SOCIALS  MALLORCA,  en  contestació  al  requeriment  que  se'l  va  fer
mitjançant resolució del president per substitució de 26 de juliol de 2017, en el marc del
contracte del servei d’acollida per a famílies en risc d'exclusió social amb fills a càrrec.

Després d’examinar detalladament  la documentació presentada per  l'entitat, la  Mesa de
contractació acorda, per unanimitat, que la documentació presentada per FUNDACIÓ SANT
JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS MALLORCA és correcta, que ha dipositat la garantia
definitiva, i que, per tant, pot ser adjudicatària d’aquest contracte.

A les 13'10 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 La interventora delegada
per substitució

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas
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