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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe tècnic  relatiu als
criteris no avaluables  mitjançant  fórmules i  per  obrir  els sobre 3  i  2  que contenen la
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula i l'oferta economica
presentats  del contracte  del servei d'estades diürnes i transport dels usuaris del servei
d'estades diürnes de la Llar Reina Sofia

 Assistents:

Presidenta: Sra.  Teresa Vallespir Acosta, en substitució del 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.            
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, 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, 4 de desembre de  2017

A les 11:15 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a la
lectura de l'informe tècnic   relatiu als criteris no avaluables mitjançant fórmules relatius al lot 1
(Servei d'estades diürnes) i per obrir els sobre 3 que contené la proposició tècnica relativa als
criteris avaluables mitjançant  fórmula dels licitadors admesos al lot  1 i el sobres 2 relatius a
l'oferta economica dels licitadors admesos als 2 lots del contracte del servei d'estades diürnes i
transport dels usuaris del servei d'estades diürnes de la Llar Reina Sofia.

Asisteixen a l'acte :

- La Sra. Federiche Laloux en representació de INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS
SOCIALES (INTRESS).

La Sra. Caterina Massuttí, directora de la Llar Reina Sofia llegeix l'informe tècnic de valoració
dels criteris de qualitat emès el dia 30 de novembre de  2017 que s'adjunta con annex a aquesta
acta.

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes sobre l'informe esmentat i ningú fa cap observació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (valoració objectiva) dels licitadors
amesos al lot 1 Servei d'estads diürnes i els compromisos oferits han estat els següents:

Els  tres licitadors:  INSTITUTO  DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (INTRESS),
EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS  SA i  LIREBA SERVEIS  INTEGRATS  SL tenen  Pla
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d'Igualtat, mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, l'aplicació
informàtica de l'apartat 

innovacions i  Projectes de tallers de formació i activitats de lleure de 7 o més cursos de més de 10
hores. Per tant tenen la puntuació màxima de 30 punts en MILLORES TÈCNIQUES.

Seguidament es procedeix a obrir el sobre núm. 2 que conté l'oferta econòmica de les empreses
admeses a licitació  i es constata que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a
l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que
regeix el contracte en qüestió.

Es dóna publicitat a la puntuació de les ofertes dels licitadors dels 2 lots , que és la següent:

LOT 1 : SERVEI D'ESTADES DÍÜRNES:

NOM LICITADOR IMPORT 
OFERTA

BAIXES 
ANORMALS

PUNTUACIO 
OFERTA EC.

PUNTUACIÓ 
PROJECTE 
TÈCNIC

MILLORES
TECNICQU
ES

SUMA 
PUNTUACI
ONS

MILLOR
OFERTA

INTRES 262.510,71 € 27,88 40,00 30,00 97,88 97,88

EULEN 259.860,00 28,16 32,00 30,00 90,16

LIREBA SERVEIS 
INTEGRATS

243.934,34 € 30,00 00,00 30,00 60,00

Mitjana aritmètica : 255.440,02€

LOT 2 : SERVEI DE TRANSPORT DELS USUARIS D'ESTADES DÍÜRNES:

NOM LICITADOR IMPORT 
OFERTA

BAIXES 
ANORMALS

PUNTUACIO OFERTA EC. MILLOR OFERTA

EULEN 113.904,00€ 100,00 100,00

MM ROMERIAS 
SL

120.994,08€ 84,71

CREU ROJA 
ESPANYOLA

 127.994,08€ 67,34

Mitjana aritmètica : 120.799,36 €

A la  vista  de  les  puntuacions,  i  després  de  comprovar  que  no  hi  ha  baixes  anormals  o
desproporcionades,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi a l'empresa: INSTITUTO  DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES (INTRESS),
que té la millor puntuació per al lot 1: Servei d'estades diürnes de la Llar Rerina Sofia, i a EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA, que té la millor puntuació per al lot 2 relatiu al transport dels
usuaris del Servei d'Estades diürnes de la Llar Reina Sofia per a què d’acord amb el que es disposa a
l’article 151.2 del TRLCSP, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà
de rebre la notificació, presenti els documents següents:

a) El certificat d'alta censal i el darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració
relativa a la no obligació de tributar per aquest impost.
b) Annex relatiu al consentiment informat per poder consultar dades (d'acord amb el model que
s'adjunta) emplenat i signat pel representant legal. En el cas que no es vulgui prestar l'esmentat
consentiment, s'ha d'indicar expressament en aquest Annex, en cas contrari aquest s'entendrà
atorgat,  i  s'hauran  d'aportar  els  documents  que  acreditin  que  es  troba  al  corrent  de  les
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obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social (certificats
administratius expedits pels òrgans comptetents en cada cas).

Així mateix, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a les dues empresese es-
mentades  perquè en el mateix termini constitueixin la garantia definitiva.

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

A les 12:20 hores la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La  presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La directora de la Llar Reina Sofia La cap de Servei de Gestió 
Econòmica

 Caterina Massuttí Sureda Francesca Ramis Ferriol
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