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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura del  sobre núm. 4:
proposició  tècnica  relativa  als  criteris  NO  avaluables  mitjançant  fórmules,  del
contracte del servei d'acolliment residencial de menors de 0 a 3 anys, en situació
de  desprotecció  i  dependents  de  l'IMAS,  amb les  seves  mares,  per  a  la  seva
capacitació  de  criança  i  suport  psicosocial  (6  places),  anomenat  PROGRAMA
BRESSOL, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Álvaro  Celdrán  Rasines,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- 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. Juana Roca Coll, cap del Servei de Menors i Família.

Secretari:  Sra. Isabel Moragues Marqués,  tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 23 de març de 2015

A les 13’30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir  a  l’obertura  del  sobre  núm.  4:  proposició  tècnica  relativa  als  criteris  NO
avaluables mitjançant fórmules (Projecte tècnic), presentada per l'única entitat licitadora
que  ha  optat  a  la  contractació  de  referència:  FUNDACIÓN  DE  SOLIDARIDAD
AMARANTA.

Es fa constar que no s'ha presentat cap proposició per correu, tal com es va indicar a
l'acta de la Mesa de Contractació de dia 17 de març de 2015.

No compareix ningú en representació de l'entitat licitadora.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada  examinada  la
documentació  presentada  per  l'entitat  esmentada,  es  constata  que  ha  esmenat  les
deficiències  detectades a  la  documentació  administrativa  i,  per  tant,  la  Mesa  acorda
admetre-la a la licitació.

A continuació,  es procedeix  a l’obertura del  sobre núm. 4,  amb la proposició tècnica
relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Projecte tècnic).

Finalment, i atès que aquesta proposició tècnica conté documentació relativa als criteris
d’adjudicació  no avaluables  de manera automàtica mitjançant  l’aplicació  de fórmules,
sinó que són avaluables mitjançant un judici de valor, la Mesa acorda sol·licitar a la cap
del Servei de Menors i Família un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb
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la  clàusula  17.3  del  plec  de  clàusules  administratives. Una  vegada  elaborat  aquest
informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura
dels  sobres  núm.  2  (Oferta  econòmica)  i  3  (Clàusules  socials,  Recursos  materials  i
equipaments i Facilitats d’inserció laboral).

A les 13’40 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:
La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

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

Francesca Ramis Ferriol Juana Roca Coll
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