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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per admetre a licitació i qualificar la
documentació relativa als criteris no avaluables mitjançant fórmules de la licitació del
contracte de servei d’intermediació familiar 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
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de Secció de Gestió Econòmica
- Margarita Bestard Casaus, cap de Secció de menors i família
- Miquel Caldentey Bisbal, tècnic de la Coordinació de Menors i Família.
El Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família,
excusa la seva assistència.
Secretari: Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS
A Palma, 23 de gener de 2012
A les 13,35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir admetre a licitació i qualificar la documentació relativa als criteris no avaluables
mitjançant fórmules de la licitació del contracte de servei d’intermediació familiar amb
entitats col·laboradores en guarda de menors i integració familiar, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.
Compareixen a l’acte, en representació de les entitats licitadores:
-Sra. Maria de Mar Ricord Servera, amb DNI 43062779-V, per FUNDACIÓ
NATZARET
-Sra. Eunate Gómez, amb DNI 78905604-X, per FUNDACIÓN DIAGRAMA
-Sra. Marta Hernández Ferrer, amb DNI 43093489-E, per XIAIF
No compareix ningú en representació de les altres entitats licitadores.
Per part de la secretària delegada s’informa que, una vegada examinada la documentació
requerida a la Mesa de dia 16 de gener de 2012 i incorporats els informes i certificats
requerits a la mateixa Mesa, es constata que totes les entitats licitadores han esmenat les
deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda
admetre-les a la licitació:
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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

Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre 4 que conté el criteri d’adjudicació no
avaluable mitjançant fórmules, d’acord amb la lletra B del quadre de criteris d’adjudicació del
contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Aquest criteri és:
“1) PROJECTE TÈCNIC: Fonamentació del programa, descripció de la metodologia de
treball i la descripció dels mecanismes d’organització i funcionament de cada
programa................................................................... 50 PUNTS”
Es convida als assistents a examinar els projectes presentats i a formular al·legacions.
Cap dels assistents realitza manifestacions.
La Mesa acorda sol·licitar al Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família un informe
tècnic per avaluar aquest criteri d’acord amb 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. 3 i 2, que contenen els criteris
avaluables mitjançant fórmules i de preu de licitació, mitjançant el perfil del contractant de
l’IMAS (www.imasmallorca.com).
A les 14:10 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

Álvaro Celdran Rasines

Els vocals de la Mesa
Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

Monserrat Sierra Queralt

Miquel Caldentey Bisbal

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

