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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura de les proposicions tècniques i
econòmiques presentades a la licitació del contracte administratiu 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.
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- 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.
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’Administració general de la Secció jurídica.
A l’acte no compareix cap representat dels licitadors que s'han presentat.
A Palma, 12 de juliol de 2017
A les 13 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir a
l’obertura del sobre núm. 2: proposició econòmica i sobre 3: tècnica, presentades pels licitadors
admesos a la licitació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la
residència de persones majors de Felanitx:
- NARTHA Serveis i Management Empresarial, SL
- Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant
- Aproscom Fundació
- SIFU Balears, SL
- Isla Centinela, SL
A la Mesa de Contractació de dia 6 de juliol es va requerir a NARTHA Serveis i Management
Empresarial, SL i Aproscom Fundació, perquè acreditassin 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 (PCAP).
L'entitat Aproscom Fundació ha acreditat en temps i forma que és un centre especial d'ocupació.
L'empresa NARTHA Serveis i Management Empresarial, SL, ha comunicat al Servei
Jurridicoadministratiu que havia presentat aquesta acreditació mitjançant el certificat del registre
de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al sobre 1. Un vegada tornat a
revisar el registre de contractistes és comprova que efectivament és així, per tant l'empresa
NARTHA queda admesa a la licitació.
Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma
Telèfon 971 763 325 – Fax: 971 292 581

Pàgina 1 de 2

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als criteris
avaluables mitjançant formules. Tots els licitadors presenten la millora establerta als plecs:
«Subministrament de 10 unitats de cossiols (alçada mínima 30 cm.) amb plantes tipus “Flor de
Pasqua” o similar per a repoblació de l’entrada de la Residència, durant el període de
contractació.»
Es procedeix a l’obertura del sobres 2 que conté la proposta econòmica, i es constata que totes les
propostes econòmiques s’adapten al model contingut a l’annex 2 Model d’oferta econòmica, del
PCAP que regeix el contracte.
Una vegada puntuades les ofertes d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts als plecs, la
secretària delegada exposa la puntuació final:
Nom licitador
NARTHA SERVEIS I MANAGEMENT EMPRESARIAL SL
ASSOCIACIÓ PRO SALUT MENTAL ESTEL DE LLEVANT
APROSCOM FUNDACIÓ
SIFU BALEARS SL
ISLA CENTINELA SL

Import Oferta
35.065,00
30.118,30
29.016,00
34.738,98
32.116,00

OFERTA ECONÒMICA
49,38
86,69
95,00
51,83
71,62

CRITERIS SOCIALS
5
5
5
5
5

Suma ofertes
54,38
91,69
100,00
56,83
76,62

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi al licitador
Aproscom Fundació, perquè presenti la documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP que
regeix el contracte i depositi la corresponent garantia definitiva.
A les 13 hores i 25 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

Immaculada Borrás Salas

Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de
Gestió Econòmica

En substitució de la directora de la
residència de Felanitx.

Francesca Ramis Ferriol

Mª Antònia Manresa Adrover,
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