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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l’informe relatiu
als criteris no avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura de la proposició
econòmica i  de la proposició tècnica relativa a criteris  avaluables mitjançant
fórmula, presentades a la licitació del contracte del servei d’atenció integral per
a persones amb discapacitat sensorial auditiva,  mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sra.  Caterina  Mas  Bennàssar,  directora  insular  d'Inclusió  Social,  en
substitució del Sr. Jaume Català Sansó, 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.  Mercè Garcia Roca,  responsable de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals

de l'IMAS.

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

No assisteix  ningú  en  representació  de  l’entitat  licitadora  Asociación  de  padres  de
personas con discapacidad auditiva (ASPAS).

A Palma, 20 de maig de 2016

A les 14’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la
contractació del servei  d’atenció integral  per a persones amb discapacitat sensorial
auditiva, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula a la Sra. Mercè Garcia Roca, responsable
de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals de l'IMAS, que dóna lectura de l’informe tècnic
de  valoració  de  l'única  oferta  presentada  i  admesa  a  la  licitació  del  contracte  de
referència  (Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva  (ASPAS),
emès en data 19 de maig de 2016, i que s’adjunta a la present acta.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.

Seguidament,  es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 (Projecte tècnic – criteris
objectius) d'ASPAS i, tot i que aquesta proposició tècnica conté documentació relativa
als criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica, mitjançant l’aplicació de
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fórmules,  atesa la complexitat  i  el  volum del projecte presentat  per la licitadora,  la
Mesa acorda sol·licitar  a la  responsable de la Secció d’Iniciatives Sociolaborals de
l’IMAS un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb la clàusula 17.4 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 del sobre núm. 2 que
conté l’Oferta econòmica.

A les 14’30 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

La cap de la Secció d’Ingressos La responsable de la Secció
del Servei de Gestió Econòmica d'Iniciatives Sociolaborals

Francisca Ramis Ferriol Mercè Garcia Roca
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