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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'acolliment
residencial  de menors en  situació de desprotecció dependents  de  l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (Programes A17 i A18), mitjançant procediment obert
i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català Sansó,  director  gerent  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués, en substitució de la Sra. Inmaculada Borrás

Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Maria Victòria Maura Jaume, tècnica del Servei de Menors i Família de

l’IMAS.

Secretària:  Sra.  Antònia  Nicolau  Llabrés,  tècnica  d’Administració  general  de  la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 23 d'agost de 2016

A les 12’00 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  contractació del  servei  d'acolliment  residencial  de menors en
situació  de  desprotecció  dependents  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(Programes A17 i A18), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, han presentat en temps i forma la documentació al Registre
General les següents entitats i per als lots següents:

- FUNDACIÓ NATZARET: Lot-Programa A18.

Es fa constar que NO s'ha presentat cap oferta per al Lot-Programa A17.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general  presentada  per  l'entitat  licitadora  esmentada,  i  després  d’examinar
detalladament  la  documentació,  la  Mesa  de  Contractació  constata  que  a  la
documentació presentada s’ha observat el defecte o omissió següent:
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- Quant al personal, no s'han acreditat els 2 anys d'experiència que indiquen
respecte de l'auxiliar educatiu Raúl Muros Fajardo.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'entitat FUNDACIÓ NATZARET per
a què, abans de dia 26 d'agost de 2016, a les 14.00 h, esmeni davant el Servei
Jurídicoadministratiu la deficiència esmentada, amb l’advertiment que, de no fer-ho,
no serà admesa 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). 

Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 29 d'agost
de 2016 a les 9.30 hores, en sessió pública,  a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del
General Riera, 67, 07010 Palma).

A les 12’30 hores 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:
En substitució de la secretària delegada La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos La tècnica del Servei de Menors
del Servei de Gestió Econòmica i Família

Francisca Ramis Ferriol  Maria Victòria Maura Jaume
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