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Acta  de  la  Mesa de Contractació  constituïda  per  a  l a  convalidació  de  la  Mesa de 
contractació celebrada dia 4 de gener de 2012.   
 
Assistents:

President:  Sr.  Octavio  Cortés Oliveras,  per  substitució  del  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, en substitució de la Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap 

de  Secció de Gestió Econòmica 
- Sra. Margarita Bestard Casaus en substitució del Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del 

Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
- Sra. Mª Àngeles Fernández Valiente, coordinadora d’Adolescència
- Sra. Maria Vicens Mayor,  coordinadora d’Infància

Secretària:  Sra.  Mª  Àngels  Vanrell  Julià,  tècnic  d’administració  general  del  Servei 
jurídicoadministratiu de l’IMAS

A Palma, 10 de gener de 2012

A les 12.35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a 
per a la convalidació de la Mesa de contractació celebrada dia 4 de gener de 2012.   

Compareixen:  
- Catalina  Coll  Juan,  amb  DNI  78201627-V,  per  PATRONAT  AGRUPACIÓ  PRO-

MINUSVÀLIDS PSÍQUICS COMARCA D’INCA
- Mª Ángeles Vega García, amb DNI 42993868-Z, per GREC
- Magela Sosa Oyenaga, amb DNI 43138738-F, per LLARS EL TEMPLE
- Mª del Mar Ricord Servera, amb DNI 43062779-V,  per FUNDACIÓ NATZARET
- Pilar  Casas  Navarro,  amb DNI  46522865-Y,   per  FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT 

AMARANTA
- Laura Pareja Díaz, amb DNI 43097427-G, per ASSOCIACIÓ AMES

Per  part  de  la  secretària  delegada  es  dóna  compte  de  que  revisada  la  tramitació  de 
l’expedient es constata que no es va anunciar públicament la convocatòria de la Mesa de 
contractació de data 4 de gener de 2012. Per això,  la Mesa de contractació ha acordat 
celebrar  aquesta  Mesa  a  l’objecte  de  que  les  entitats  licitadores  puguin  comparèixer  i 
efectuar al·legacions en relació a l’esmentada Mesa.

Per part de la Sra. Mª Àngeles Fernández Valiente s’expliquen els informes de valoració del 
Projecte Tècnic (sobre 4),  d’acord amb la lletra B del quadre de criteris d’adjudicació del 
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contracte  del  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  presentat  per  les  entitats 
admeses a la licitació, emesos en data 22 de desembre de 2011 i 3 de gener de 2012. 

L’entitat NATZARET sol·licita un aclariment en relació a la valoració del criteri 1.4 “Política 
de retribucions i condicions laborals de la plantilla”.

La Sra. Mª Mª Àngeles Fernández Valiente explica el criteri seguit per valorar aquest punt.

Atès que en data 5 de gener  de 2012 l’entitat  GREC va presentar  un escrit  en el  qual 
sol·licitava que, en relació al programa A-18, es canvies la valoració de l’apartat 1.2 “Pla 
d’execució  d’aplicació  de normes qualitat  als  centres”  la  Sra.  Margarita  Bestard  Casaus 
exposa  que  no  era  suficient  presentar  un  certificat  de  qualitat  sinó  que  era  necessari 
presentar un “Pla d’execució” redactat i adaptat al programa, que aquest és el criteri seguit 
per valorar a les altres entitats i que per això únicament se li ha atorgat 4 punts. 

Seguidament, la Secretària delegada dóna la paraula a l’entitat GREC perquè manifesti si es 
reafirma o retira les seves al·legacions.

L’entitat GREC manifesta que manté les al·legacions efectuades.

Finalment, es dóna la paraula a les altres entitats perquè manifestin el que considerin adient 
o  presentin  al·legacions  per  escrit  en  el  termini  de  2  dies  hàbils  des  de  la  celebració 
d’aquesta Mesa de contractació.

Cap entitat realitza al·legacions en aquest acte.

La  Secretària  delegada  explica  que  les  al·legacions presentades  per  GREC,  i  les  que 
eventualment  es  puguin  presentar  per  escrit  en  el  termini  concedit,  seran resoltes  a  la 
resolució d’adjudicació dels programes.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat els informes de data 22 de desembre de 
2011 i 3 de gener de 2012, els quals s’adjunten com a annexe a aquesta resolució.

Seguidament, la Secretària delegada dóna compte de que el passat dia 4 de gener es va 
procedir a l’obertura i valoració dels sobres 2 i 3. Es procedeix a exposar la documentació 
que  contenien  aquets  sobres  perquè  les  entitats  que  han  comparegut  manifestin  si  la 
consideren complerta.

Cap entitat realitza al·legacions.

La Mesa de Contractació  aprova per unanimitat la valoració efectuada el passat dia 4 de 
gener dels sobres 2 i 3 i que és la següent:

- En relació als sobres 2 i es constata que tots els licitadors admesos han presentat 
l’acceptació de preu de licitació correctament mitjançant el model previst al PCAP (Annex I).

- En relació als sobres 3 i una vegada avaluats els criteris prevists en els PCAP, la 
secretària  comunica  el  resultat  de  la  valoració  realitzada  dels  criteris  d’adjudicació 
presentats per les tres entitats admeses a la licitació del Programa  A-18 :
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Major  
dotació  
RRHH

Recursos 
Materials

Clàusules 
socials

Projecte 
tècnic

Puntuació 
Total

Nom LICITADOR Ptotal

GREC 1,00 13,00 6,00 40,00 60,00

NATZARET 3,00 1,00 10,00 50,00 64,00

LA SALLE 4,00 10,00 0,00 00,00 14,00

En relació a la resta de programes no s’ha realitzat valoració dels criteris atès que només 
s’ha presentat una entitat licitadora per a cada programa.

La  Mesa  de  contractació  proposa  a  l’òrgan  de  contractació  l’adjudicació  del  diferents 
programes d’acolliments de menors  en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS a 
les entitats següents:

• LLARS EL TEMPLE: Programa A-1
• FUNDACIÓ MINYONES: Programa A-2
• FUNDACIÓ NATZARET: Programes A-3 i A-18
• ASSOCIACIÓ PADRE MONTALVO: Programa A-4
• FUNDACIÓ NATZARET: Programes A-5 i A-17
• FUNDACIÓ ALDABA: Programa A-6
• GREC. Programa A-7
• INTRESS: Programes A-8 i A-9
• FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA: Programes  A-10 i A-11
• ASSOCIACIÓ AMES: Programes  A-12, A-13 i A-14
• MATER MISERICORDIAE: Programa A-15
• PATRONAT AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS COMARCA D’INCA: 

Programa A-16

La Secretària delegada concedeix la paraula a les entitats perquè efectuïn al·legacions.

Cap entitat fa al·legacions relacionades amb la proposta d’adjudicació.

A les 13:15 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         Octavio Cortés Oliveras

Els vocals de la Mesa

Inmaculada Borrás Salas          Aina Bonet Vidal                     Monserrat Sierra Queralt

Margarita Bestard Casaus     Mª Ángeles Fernández Valiente Maria Vicens Mayor

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


