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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l 'obertura del sobre núm. 4:
proposició tècnica relativa als criteris NO avaluab les mitjançant fórmules, del
contracte  del  servei de  reinserció social  per  a  pob lació penitenciaria  i  ex–
reclusos  en  situació  d'exclusió  social,  mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària.

Assistents:

President:  Sra.  Sra.  Regina  Moll  Kammerich,  directora  insular  d'Atenció  a  la
Dependència, en substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra.  Isabel  Roselló  Riera,  en  substitució  de  la  cap  del  Servei  de  Gestió

Econòmica.
- Sra.  Maria  Capellà  Trobat,  en  substitució del  cap de la  Secció d'Inserció

Social 

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció
Jurídica 

A Palma, 5 de de desembre de 2016

A les 12 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l'obertura del sobre núm. 4 que conté la proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Projecte tècnic), presentada per l'única
entitat, ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIÀRIA, que s'ha presentat a la licitació
del  contracte  del  servei  de  reinserció  social  per  a  població  penitenciaria  i  ex–
reclusos  en  situació  d'exclusió  social,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària.

A l’acte d’obertura no compareix ningú en representació de l'entitat licitadora.

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4, que conté la proposició tècnica relativa
als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Projecte tècnic) de l'entitat admesa a
la licitació,  ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIÀRIA.

Vist  que  aquesta  proposició  tècnica  conté  documentació  relativa  als  criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, la Mesa acorda sol·licitar a la
Secció d'Inservció Social un informe tècnic que avaluï aquests criteris d’acord amb
la  lletra  B  punt  1  del  quadre  de  criteris  d'adjudicació  del  contracte  del  plec  de
clàusules administratives. 

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669



Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura
d’aquest informe i d’obertura dels sobre 2 que conté l’Oferta econòmica i el sobre 3
que conté els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules.

A les 12 hores i 15 minuts 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
      

          Inmaculada Borrás Salas               Francisca Martorell Pujades

          En substitutció de la cap                                   En substitució del cap de la 
          del Servei de  Gestió Econòmica    Secció d'Inserció Social 

                 
           Isabel Roselló Riera                            Maria Capellá Trobat
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