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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 i
promoció per a persones en situació d´exclusió social amb toxicomania activa «Sa
Placeta».
Assistents:
President: Sra. Regina Moll Kammerich, directora insular d´Atenció a la Dependència ,
en substitució director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS:
- Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d´Inserció Laboral.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.
A Palma, 21 de novembre de 2017
A les 11:00 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 i promoció per a persones en situació d
´exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta», 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, les empreses licitadores que han presentat la documentació al
Registre General són les següents:
-

FUNDACIÓN PROJECTE JOVE
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
RAIS FUNDACIÓN

Totes les proposicions han estat rebudes dins el termini establert que finalitzava el
passat 15 de novembre. L´entitat RAIS FUNDACIÓN ha avisat dins termini mitjançant
fax al Servei Jurídic de la presentació de la seva oferta per Correus.
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Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
(sobre complet) presentada pel licitador FUNDACIÓ PROJECTE JOVE que ha presentat
l’oferta al Registre General. Després d’examinar detalladament la documentació, la
Mesa de Contractació acorda requerir-lo per per a que aporti:
- El registre de inscripció de la FUNDACIÒ PROJECTE JOVE en el Registre de
Fundacions segons l´establert en la clàusula 14.1.1 del Plec de Clàusules
Administratives.
- El certificat de serveis prestats fins a l´import del pressupost de licitació respecte als
altres serveis prestats amb Administracions Públiques u altres organismes diferents al
Consell de Mallorca.
- L´Annex VII del Plec de Clàusules Administratives que fa referència a la declaració
relativa a la pertinença a un grup d´empreses degudament complimentat.
- L´Annex IX del Plec de Clàusules Administratives « Clàusula de consentiment per al
tractament de dades de caràcter personal dels professional adscrits a la prestació»
degudament complimentat.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general
(sobre
complet)
presentada
pel
licitador
EULEN
SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A. que ha presentat l’oferta al Registre General. Després
d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda requerir-lo
per per a que aporti:
- Certificat de volum anual de negoci en l´àmbit sociosanitari a què es refereix el
contracte , per import igual o superior a l'exigit a l'anunci de licitació pel que fa a la
acreditació de la solvència econòmica i financera.
I finalment es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
(sobre complet) presentada pel licitador RAIS FUNDACIÓN que ha presentat l’oferta al
Registre General. Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de
Contractació acorda requerir-lo per per a que aporti:
- El registre de inscripció de RAIS FUNDACIÓN en el Registre de Fundacions segons l
´establert en la clàusula 14.1.1 del Plec de Clàusules Administratives.

Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a FUNDACIÓ PROJECTE JOVE,
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A i a RAIS FUNDACIÓN, per a què, en un
termini de 3 dies hàbils a comptar des de la data de publicació de l´Acta al Perfil del
Contractant ( fine termini 29/11/2017 a les 14:00h), presentin en el Registre General de
l’IMAS la documentació requerida a fi de ser valorada per la Mesa.

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).
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A les 13:45 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.

La secretària de la Mesa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa per substitució

Vocals:
La secretària delegada

La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap del Servei

En substitució del cap de Secció d
´Inclusió Social

de Gestió Econòmica

Bernat Torres Ripoll

Maria Capellà Trobat
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