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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada a la licitació pública per a la contractació del servei de conservació i
manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx,
subjecte a la Disposició Addicional Cinquena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(contractes reservats).
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per substitució.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sr. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Mª Antònia Manresa Adrover, en substitució de la directora de la residència de
Felanitx.
Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general.
A Palma, 6 de juliol de 2017
A les 11 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 (sobre 1) presentada pels licitadors que
han optat a la contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la
residència de persones majors de Felanitx, subjecte a la Disposició Addicional Cinquena del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (contractes reservats), 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, s'han presentat els següents licitadors:
- NARTHA Serveis i Management Empresarial, SL
- Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant
- Aproscom Fundació
- SIFU Balears, SL
- Isla Centinela, SL
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobres núm. 1 presentats pel licitadors. Després
d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda, admetre-la a la
licitació a les empreses SIFU Balears, SL ; Isla Centinela, SL i Associació Pro Salut Mental Estel
de Llevant atès que la documentació presentada és complerta d'acord amb la clàusula 14.1.1 del
plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Respecte als altres dos licitadors, NARTHA Serveis i Management Empresarial, SL i Aproscom
Fundació la Mesa ha detectat els següents defectes a la documentació:
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- Falta acreditar que son «Centres especials d’ocupació qualificats o inscrits com a tals
d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
de minusvàlids, per tant, quan almenys el 70 % dels treballadors afectats siguin persones
amb discapacitat que, degut a l’índole o a la gravetat de les seves deficiències, no puguin
exercir una activitat professional en condicions normals», d'acord amb el quadre F.6 del
plec de clàusules administratives particulars atès que es tracte d'un contracte reservat.
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses NARTHA Serveis i Management
Empresarial, SL i Aproscom Fundació, per a què, abans de dia 10 de juliol de 2017 a les 14.00
hores, esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb
l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admeses 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 el proper dia 12 de juliol de 2017 a
les 13 hores en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010
Palma) per a l'obertura dels sobres 3 i 2 que contenen la proposició tècnica i econòmica.
A les 13 hores i 25 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
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