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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general presentada per a la licitació del contracte del servei d'una xarxa
coordinada de serveis de promoció de l'autonomia per a persones amb
discapacitat física sobrevinguda a l'illa de Mallorca, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS)
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Frajncesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Merçè Garcia Roca, responsable de la Secció de Recursos Sociolaborals.
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general del Servei
Jurídic Administratiu.
A Palma, 22 de novembre de 2016.
A les 12 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels
licitadors que han optat a la contractació del servei d'una xarxa coordinada de
serveis de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física
sobrevinguda a l'illa de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, han presentat en temps i forma la documentació al Registre
General les següents entitats:
- Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido en Mallorca (DACESMA)
- Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física (ASPROM)
- Asociación de Lesión Medular y Grandes Discapacidades (ASPAYM)
- Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Hospital San Juan de Dios
La secretària delegada procedeix a l'obertura del sobre 1 dels licitadors i posa de
manifest que la documentació presentada per les entitats ASPROM, ASPAYM i
Hospital San Juan de Dios és correcte, per tant queden admeses a la licitació.
Pel que fa a l'entitat DACESMA, la Mesa ha observat els defectes o omissions
següents:
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- No aporta els estatuts de l'entitat
- Falta document que acrediti la representació del senyor Francisco Andrés
Crespo Olivares
- No aporta una relació dels principals serveis o treballs, d'acord amb
l'objecte del lot/s al qual es presenti, realitzats en els últims cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos (lletra F3.
SOLVÈNCIA TÈCNICA del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives)
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'entitat DACESMA per a què,
abans de dia 25 de novembre de 2016 a les 14.00 h, esmeni davant el Servei Jurídic
Administratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no
serà admesa a licitació.
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del
contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà per obrir el sobre 4 que
conté la proposta tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor, el
proper dia 28 de novembre de 2016 a les 10 hores, en sessió pública, a la sala
d'actes de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 Palma).
A les 13 hores i 10 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 del Servei de Gestió
Econòmica

La responsable de la Secció
de Recursos Sociolaborals.

Francesca Ramis Ferriol

Merçè Garcia Roca,
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