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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l’informe relatiu
als criteris no avaluables mitjançant fórmules i pe r a l’obertura de la proposició
econòmica i  de la  proposició  tècnica  relativa  a  cri teris  avaluables  mitjançant
fórmula ,  presentades a la licitació del contracte  del  serv ei  de reinserció social
per  a  població  penitenciaria  i  ex–reclusos  en  situa ció  d'exclusió  social,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Assistents:

President:  Sra.  Teresa  Vallespir  Acosta,  directora  insular  d'Inclusió  Social,  en
substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de Secció d'Inserció Social 

Secretari:  Sra.  Antònia Nicolau Llabrés,  tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa.

A Palma, 15 de desembre de 2016

A les 10 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix,  per  procedir  a la  lectura de l'informe tècnic de valoració de la  proposta
relativa als criteris NO avaluables mitjançant  fórmules, i  l’obertura de la proposició
econòmica i tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula,  presentades per
l'ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIÀRIA, única  entitat  que s'ha  presentat  a la
licitació del contracte de servei de reinserció social per a població penitenciaria i ex–
reclusos en situació d'exclusió social.

A l’acte no compareix ningú en representació de les entitats licitadores.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la
Secció  d'Inserció  Social,  que  fa  una  exposició  abreujada  de  l'informe  tècnic  de
valoració  de  l'oferta  presentada,  emès  en  data  12  de  desembre  de  2016,  i  que
s’adjunten a la present acta.

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

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (millores) i núm. 2 (oferta
econòmica) dels licitadors.
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Es procedeix a l'apertura del sobre núm. 3,  i  es constata que l'entitat licitadora ha
presentat les següents millores:

- Existència a l'empresa licitadora d'un pla d'igualt
- Aplicació de mesures de conciliació laboral i família
- Compromís de contractació indefinida del personal a contractar emmarcat  
dins del servei que es licita.
- Calendari de les activitats relacionades amb la sensibilització i de

Respecte al sobre núm.  2 (Oferta econòmica), s'obri el sobre i es constata que les
propostes  dels  licitadors  s’adapten al  model  contingut  a  l’annex  1  (Model  d’oferta
econòmica)  del  Plec de clàusules administratives  particulars  (PCAP) que regeix  el
contracte en qüestió. L'ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIÀRIA, ha fet una oferta
econòmica per import de 443.000,00 €

Atès que únicament es compta amb una entitat admesa a la licitació, no procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris, millores i oferta econòmica.

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi  a  l'enttitat  licitadora perquè  presenti  la  documentació  contemplada  a  la
clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte i
constitueixin la garantia definitiva corresponent d'acord amb la clàusula 19 del PCAP.

A les 10 hores i 40 minuts el  president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

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

Vocals:

        La secretària delegada                           La  interventora delegada

        Inmaculada Borrás Salas    Francisca Martorell Pujadas

        La cap del Servei                                     El cap de Secció d'Inserció Social 
        de Gestió Econòmica  
           
 
        Francisca Ramis Ferriol                           Sebastià Cerdà Campomar   
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