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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per  qua lificar la documentació presentada
per les entitats FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGR ACIÓN SOCIOLABORAL (RAIS)
i  MILHISTORIAS,  SL  en  el  marc  de  la  licitació  del  contracte  del  servei  d'acolliment  i
promoció social per a persones en situació d'exclus ió social amb toxicomania activa «Sa
Placeta» , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
⁻ Sra.  Mª Angels Vanrell Julià, secretària delegada.
⁻ Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
⁻ Sra Francisca Ramis Ferriol, cap de Servei de Gestió Econòmica
⁻ Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap d'Inserció Social

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés tècnica del Servei Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 13 d febrer de 2018

A les 9’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per qualificar
la  documentació  presentada per  les  entitats  licitadores FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL (RAIS)  i  MILHISTORIAS, SL en contestació al  requeriment
que se'ls va fer mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS de 18 de gener de 2018, en el
marc del contracte del servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió
social amb toxicomania activa «Sa Placeta».

Després  d'examinar  la  documentació  presentada  per  les  dues  entitats  es  constata  que  es
correcte i que han dipositat la garantia definitiva, per tant la Mesa acorda per unanimitat proposar
a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte del servei d'acolliment i promoció social per a
persones  en  situació  d'exclusió  social  amb  toxicomania  activa  «Sa  Placeta»  a  les  entitats
FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL (RAIS) i MILHISTORIAS,
SL. les quals es constituiran en unió temporal d'empreses una vegada adjudicat el contracte.

A les 9,20  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

            Mª Àngels Vanrell Julià           Francisca Martorell Pujadas

          La cap del Servei de Gestió Econòmica            La tècnica de la Secció d'Inserció Social

             Francisca Ramis Ferriol                                               Maria Capellà Trobat
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