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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  per la creació d'una
xarxa coordinada de serveis de promoció de l'autono mia per a persones amb
discapacitat  física  sobrevinguda  a  l'illa  de  Mallor ca, mitjançant  procediment
obert i tramitació ordinària , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Assistents:

President:  Sr.  Jaume  Català  Sansó,  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. 
- Sra. Mercè Garcia Roca, responsable de la Secció de Recursos Sociolaborals

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

A Palma, 12 de desembre 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 lectura dels informes tècnics de valoració de les propostes
relatives als criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentades  per les entitats
licitadores admeses a la licitació a cada un dels lots del contracte de servei per la
creació d'una xarxa coordinada de serveis de promoció de l'autonomia per a persones
amb discapacitat física sobrevinguda a l'illa de Mallorca:

• Orden  Hospitalaria  San  Juan  de  Dios  -  Hospital  San  Juan  de  Dios:  lot  1
(Palma) i lot 2 (Inca).

• Asociación  de  Daño  Cerebral  Sobrevenido  en  Mallorca  (DACESMA):  lot  3
(Manacor).

• Asociación  de  Lesión  Medular  y  Grandes  Discapacidades  (ASPAYM):  lot  4
(Palma), lot 5 (Inca) i lot 6 (Manacor).

• Associació  Balear  de  Persones  amb  Discapacitat  Física  (ASPROM):  lot  7
(Mallorca).

A l’acte no compareix ningú en representació de les entitats licitadores.
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La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sra. Mercè Garcia Roca, responsable de
la Secció de Recursos Sociolaborals,  que fa una exposició abreujada  dels informes
tècnics de valoració de les ofertes presentades a cada un dels lots, emesos en data 5
de desembre de 2016, i que s’adjunten a la present acta.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat els informes esmentats.

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (valoració objectiva) i núm.
2 (Oferta econòmica) dels licitadors.

Respecte al sobre núm. 3,  s'obrin els sobres i atès que únicament es compta amb una
entitat admesa a la licitació per a cada un dels lots, no procedeix realitzar la puntuació
dels criteris objectius.  

Respecte al  sobre núm.  2 (Oferta econòmica),  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. 

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi a les entitats corresponents perquè presentin 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 12 hores i 55 minuts el  president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

                     Vist i plau
La secretària de la Mesa El president de la Mesa

Vocals:

        La secretària delegada                             La interventora delegada

        Inmaculada Borrás Salas     Francisca Martorell Pujadas

        La cap de la Secció d’Ingressos                La responsable de la Secció
        del Servei de Gestió Econòmica      de Recursos Sociolaborals

          
        Francesca Ramis Ferriol                           Mercè Garcia Roca
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