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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per constituïda per a l'obertura del  sobre núm. 4:
proposició tècnica relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules, del contracte del servei
d'estades diürnes i transport dels usuaris del servei d'estades diürnes de la Llar Reina Sofia

 Assistents:

President: Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià,  secretària delegada de l’IMAS.         
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.            
- Sr. Bernat Torres Ripoll , en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Caterina Massutí Sureda, directora de la Llar Reina Sofia.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general. 

A Palma, 23 de novembre de 2017

A les 13:15 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a l'obertura del
sobre núm. 4: proposició tècnica relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules dels licitadors
admesos  a  la  contractació  del  servei  d'estades diürnes i  transport  dels  usuaris  del  servei  d'estades
diürnes de la Llar Reina Sofia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part del president de la Mesa es dóna compte que la mesa de contractació ha admès a la licitació als
següents licitadors i pels lots que s’informa a continuació:

LOT 1  (SERVEI D'ESTADES DIÜRNES):

- INSTITUTO  DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (INTRESS)
- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
-LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL 

LOT 2 (SERVEI DE TRANSPORT DELS USUARIS DEL SERVEI D'ESTADES DIÜRNES):

- M.M. ROMERIAS SL
- CREU ROJA ESPANYOLA  A LES ILLES BALEARS
- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA

Compareixen a l’acte d’obertura la Sra. Ángela Andújar  Cádiz en representació de l'empresa
EULEN SERVICIOS SOCIONSANITARIOS.

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4, amb la proposició tècnica relativa als criteris NO
avaluables mitjançant fórmules de les empreses admeses a la licitació del lot 1.

Finalment,  i  atès  que  aquesta  proposició  tècnica  conté  documentació  relativa  als  criteris
d’adjudicació no avaluables de manera automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, sinó que
són avaluables mitjançant un judici de valor, la Mesa acorda sol·licitar a la directora de la Llar
Reina Sofia  un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb la clàusula 17.3 del plec 
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de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats
a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 2 i 3 que contenen l’Oferta
econòmica i  la  proposició  tècnica  de  les  Millores  técnicques,  amb  els  documents  aportats
respecte de la resta de criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. 

Es convida les persones assistents que examinin la documentació i exposin les observacions o
reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13:35 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 directora de la Llar Reina Sofia En substitució de la cap de Servei de 
Gestió Econòmica

 Caterina Massutti Sureda Bernat Torres Ripoll
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