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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada  pels  licitadors  en  relació  a  la  contractació  del  servei  d'acolliments
residencials de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

President: Sra. Regina Moll Kammerich, directora gerent per suplència de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sr. Bernat Torres Ripolls en substitució de la cap de la Secció d’Ingressos del Servei

de Gestió Econòmica. 
- Sra. Amparo Solanes Calatayud, Cap del Servei de Servei de Menors i Família.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei Jurídic
Administratiu.

A Palma, 29 de juliol de  2016.

A les 9 hores i 35 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  qualificar la documentació general  presentada pels licitadors  en  que han optat  a la
contractació  del  servei d'acolliments  residencials  de menors  en situació  de  desprotecció
dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 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:

- Associació Amés. Lots 12, 13 i 14.
- FUNDACIÓ NATZARET: 3, 5 i 15.
- FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA.Lots 10 i 11.
- CENTRO MATER MISERICORDIAE. Lot 16.
- FUNDACIÓN PADRE MONTALVO.Lot 4.
- Grupo de Educadores de calle y trabajo con menores (GREC). Lot 7.
- COMUNIDAD EN PALMA DE MALLORCA TERCIARIAS TRINITARIAS. Lot 1.
- FUNDACIÓN ALDABA. Lot 6.
- FUNDACIÓ MINYONES. Lot 2
- Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS). Lots 8 i 9.

La secretària delegada obre els sobres 1 dels licitadors i posa de manifest que pel que fa a
l'habilitació empresarial o empresarial exigida (clàusula F.6. del plec de clàusules) respecte
dels  licitadors  que  presenten  una  declaració  responsable  sobre  les  seves  inscripcions  i
autoritzacions al registre corresponent d'acord amb el plec, la Mesa proposa demanar un
informe al  Servei  d'Autoritzacions,  Registre  i  Inspecció  de Centres i  Serveis  Socials  i  al
Servei de Menors i Família perquè informin a la Mesa si les entitats licitadores estan inscrites
al Registre de Serveis Socials d'àmbit insular i compten amb la pertinent autorització d'un
centre i/o servei corresponent al lot/s al qual es presenten així com en el Registre d'Entitats
Col·laboradores en matèria de guarda de menors.
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D’altra  banda,  la  Mesa  constata  que  a  la  documentació  presentada  per  les  entitats
presentades a la licitació s’han observat els defectes o omissions següents:

1. L'Associació Amés no ha presentat:

-  l'Annex  IX  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  DELS  PROFESSIONALS  ADSCRITS  A  LA
PRESTACIÓ dels següents treballadors: Antonia Capó Busquets, Irene Llull Vila, María del
Pilar Díaz Jorge.

2. La Fundació NATZARET no han presentat:

-   l'Annex  IX  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  DELS  PROFESSIONALS  ADSCRITS  A  LA
PRESTACIÓ  dels  següents  treballadors:  Guillem Cladera,  Mª  del  Pilar  Ricard  Servera,
Antonia Pozas Coll i Jaime Cabrer Balaguer.
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears. 

3.  La FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA no ha presentat:

- Documentació acreditativa de que no es té l'obligació de tributar per l'Impost sobre el valor
afegit (IVA)
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.

4.  CENTRO MATER MISERICORDIAE  no ha presentat:

- Documentació acreditativa de que no es té l'obligació de tributar per l'Impost sobre el valor
afegit (IVA)
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.

5.  FUNDACIÓN PADRE MONTALVO no ha presentat:

- Documentació acreditativa de que no es té l'obligació de tributar per l'Impost sobre el valor
afegit (IVA)
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.

6. Grupo de Educadores de calle y trabajo con menores (GREC) no ha presentat:

- L'  ANNEX VIII  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL
- L 'Annex  IX  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  DELS  PROFESSIONALS  ADSCRITS  A  LA
PRESTACIÓ.
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-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.

7. COMUNIDAD EN PALMA DE MALLORCA TERCIARIAS TRINITARIAS no ha presentat:

-  La còpia compulsada del DNI de la seva representat.
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.
-  L'annex  VI  relatiu  a  la  subcontractació  correctament  emplenat  fent  referència  a  la
subcontractació del càtering.

8.  FUNDACIÓN ALDABA no ha presentat:

- Documentació acreditativa de que no es té l'obligació de tributar per l'Impost sobre el valor
afegit (IVA)
-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.
- L'  ANNEX VIII  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL
- L 'Annex  IX  relatiu a la  CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE
DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  DELS  PROFESSIONALS  ADSCRITS  A  LA
PRESTACIÓ.

9.  FUNDACIÓ MINYONES no ha presentat:

- Documentació acreditativa de que no es té l'obligació de tributar per l'Impost sobre el valor
afegit (IVA).
-  La còpia compulsada del DNI de la seva representat.

10. Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS)  no ha presentat:

-  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  que  s’ha  d’ajustar  als  principis
establerts en el Reglament vigent que regula la prestació del servei d’acolliment residencial
de menors a Mallorca i a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets
de la infància de les Illes Balears.

A més, i amb caràcter general, la Mesa constata que cap de les entitats presentades a la
licitació ha presentat correctament tota la documentació exigida als punts 3, 4 i 5 de l'apartat
5 del plec de prescripcions tècniques, en relació als professionals amb els quals realitzarà el
programa. La mesa acorda fer un requeriment individualitzat a cada licitador per esmenar les
seves deficiències, que s'adjuntarà a aquesta acta. 

Així  mateix  ha constatat  que  cap  de les entitats  ha presentat  l 'assegurança d’incendis  i
danys, o de major cobertura, dels espais d’habitatge, i assegurança de responsabilitat civil
per una suma assegurada mínima de 6.000 € anual per plaça i  per a tot el període de
durada del contracte, exigida al punt 5.6 del plec de prescripcions tècniques generals. Per
tal d'esmenar-ho hauran de presentar una assegurança amb les cobertures esmentades per
a tota la vigència del contracte o un compromís de que la subscriuran en el moment de
formalitzar el contracte si són adjudicataris. 
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Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a tots els licitadors per a què, abans de dia 8
d'agost  de 2016, a les 14.00 h,  esmenin davant  el  Servei  Jurídicoadministratiu totes les
deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admesos 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). 

Una vegada rebudes les esmenes i revisades per l'òrgan de contractació s’anunciarà la data
i hora en què la Mesa de Contractació es reunirà en sessió pública per a l'obertura dels
projectes tècnics. 

A les 14 hores la presidenta 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

Vocals:
            La secretària delegada                     La interventora delegada
           

          Inmaculada Borrás Salas  Francisca Martorell Pujadas

            En substitució de la cap de la 
            Secció d'ingressos  La cap del  Servei de Menors i

  Família
           

            Bernat Torres Ferriol     Amparo Solanes Clatayud
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