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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte del servei d’intermediació familiar durant el
període 2012-2013 amb entitats col·laboradores en guarda de menors i integració
familiar, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, que inclou la condició
especial d’execució consistent en que el 75% del personal que executarà el contracte
ha de disposar de contracte en vigor de durada igual o superior a 2 anys, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
President: Sr. Alvaro Celdran Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Monserrat Sierra Queralt, cap del Secció de Gestió Econòmica
- Sra. Margarita Bestard Casaus, cap de Secció de Protecció al Menor i Atenció a la
Família, Manuel Gordo Sevilla.
- Sr. Miquel Caldentey Bisbal, tècnic de la Coordinació de Menors i Família.
El cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família, Manuel Gordo Sevilla, excusa
la seva assistència
Secretari: Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.
A Palma, 16 de gener de 2012
A les 10’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han
optat a la licitació del contracte del servei d’intermediació familiar durant el període 20122013 amb entitats col·laboradores en guarda de menors i integració familiar, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
La Mesa acorda procedir a la qualificació de la documentació general presentada al Registre
General de l’IMAS. Les empreses licitadores que han presentat la documentació són les
següents:
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-

XIAIF: Programa B-3
INTRESS:Programa B-1 i B-7.
GREC: Programa B-2.
FUNDACIÓN ALDABA.:Programa B-4.
FUNDACIÓ NATZARET: Programa B-1 i B-7.
FUNDACIÓN DIAGRAMA: Programa B-6

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada per les entitats licitadores. Després d’examinar detalladament la documentació,
la Mesa de Contractació ha observat els defectes o omissions següents:
- XIAIF:
Manca l’original o còpia que tingui caràcter d’autèntica, de conformitat amb la legislació
vigent, del DNI del representant legal de l’entitat, d’acord amb la clàusula 14.1.1 b) i 14.5 del
Plec de clàusules administratives.
- GREC:
Manquen:
- rebut de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil per una suma assegurada
mínima de 150.000,00 € anuals, atès que el presentat al sobre núm. 1 de la licitació
dels programes d’acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i
dependents de l’IMAS (CGSP 01/12) tenia una vigència del 28/11/10-28/11/11.
-annexe IX (foli 43 del plec de clàusules administratives), relatiu a la declaració
d’adhesió a les obligacions de caràcter social d’obligat cumpliment per a l’execució
del contracte.
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les entitats XIAIF i GREC, per a què, abans
de dia 19 de gener de 2012, a les 14.00 h, 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).
En relació a totes les entitats, la Mesa de Contractació ha observat que manca la relació
certificada dels serveis de mediació i integració familiar, prestats els tres darrers anys, a
l’IMAS, sol·licitud de la qual han adjuntat còpia, per la qual cosa acorda incorporar-les d’ofici
a l’expedient abans de l’obertura del sobre núm. 4 (projecte tècnic).
Pel que fa a la vigència dels requisits de inscripció en el Registre d’Entitats Col·laboradores
en matèria de guarda de menors de Mallorca i en el Registre de Serveis Socials, la Mesa de
Contractació acorda requerir als responsables dels respectius registres perquè emetin
informe, el qual s’incorporarà a l’expedient abans de l’obertura del sobre núm. 4 (projecte
tècnic), segons s’especifica a l’apartat F.7 sobre habilitació empresarial o professional dels
plecs de clàusules administratives.
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Així mateix, s’anuncia que, la Mesa de Contractació es tornarà a reunir, en sessió pública,
per a, una vegada incorporats els certificats e informes que manquen, i transcorregut el
termini d’esmena de deficiències, pronunciar-se sobre l’admissió a la licitació de les entitats
que han presentat ofertes, i seguidament, procedir a l’obertura del sobre núm. 4 (projecte
tècnic), el proper dia 23 de gener de 2012, a les 13:30 hores, a la Sala d’Actes de l’IMAS.
A les 10’40 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.
La secretària de la Mesa

El president de la Mesa

Mª Àngels Vanrell Julià

Alvaro Celdran Rasines

Els vocals de la Mesa

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

Margarita Bestard Casaus

Miquel Caldentey Bisbal
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