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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte  del  servei  per  al
desenvolupament dels programes de formació per a la inserció social i laboral
amb  la  finalitat  de  donar  resposta  a  les  necessitats  de  reinserció  de  les
persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) de
l'IMAS,  per  a  l'any  2017  i  2018,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

Presidenta:  Sra.  Caterina  Mas  Bennasar,  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  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
- Sr. Bruno Fernández Cladera, en substitució del Sr. Sebastià Cerdà Campo-

mar, cap de la Secció de Prestacions en funcions de l'IMAS.

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

A Palma, 11 de maig de 2017

A les 12’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la  contractació del  servei  per al  desenvolupament dels programes
de formació per a la inserció social i laboral amb la finalitat de donar resposta a les
necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció
social i laboral (SEISL) de l'IMAS, per a l'any 2017 i 2018, 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/cursos següents:

1. NAÜM. PROJECTE SOCIOEDUCATIU. GERMANES DE LA CARITAT DE SANT
VICENÇ DE PAÜL: lot/curs 3 i 4.
2. GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC):
lot/curs 3 i 4.
3. FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA: lot/curs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
i 19.
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4. ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: lot/curs 21.
5. ASSOCIACIÓ PA I MEL: lot/curs 10 i 22.
6. FUNDACIÓ DEIXALLES: lot/curs 8, 11, 22 i 23.
7. CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: lot/curs 1, 13, 14, 18 i 20.
8. FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP:  lot/curs 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

En virtut de la clàusula “ 14.1.1. Documentació general (sobre núm. 1). a) Declaració
responsable” del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen
aquest contracte:

“El licitador ha de presentar una declaració responsable segons el model de l’Annex
1  d’aquest  Plec,  en  la  qual  indiqui  que  compleix  els  requisits  de  capacitat,
representació, solvència, classificació i habilitació professional, si escau, exigits en
aquest  Plec  i  per  la  qual  es  comprometi,  en  cas  que  la  proposta  d’adjudicació
recaigui  al  seu  favor,  a  presentar,  abans  de  l’adjudicació  del  contracte,  els
documents exigits en la clàusula 20.2 d’aquest Plec.”

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general  presentada pels vuit  (8)  licitadors,  i  després d’examinar  detalladament la
documentació, la Mesa de Contractació acorda admetre a la licitació a les entitats
següents, tot i que la documentació presentada és complerta:

 GRUPO  DE  EDUCADORES  DE  CALLE  Y  TRABAJO  CON  MENORES
(GREC)

 FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA
 ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL 
 FUNDACIÓ DEIXALLES
 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les entitats
NAÜM. PROJECTE SOCIOEDUCATIU. GERMANES DE LA CARITAT DE SANT
VICENÇ  DE  PAÜL  i  ASSOCIACIÓ  PA  I  MEL  s’han  observat  els  defectes  o
omissions següents:

- No han presentat la documentació acreditativa de l'habilitació empresarial o
professional  exigida  en  els  termes  establerts  a  la  lletra  F.6 del  Quadre  de
característiques del PCAP: - Que l'entitat estigui inscrita en el Registre unificat de
Serveis Socials, o equivalent a la seva comunitat autònoma. - Que el servei estigui
degudament autoritzat o bé estigui en tràmits d'obtenir l'autorització.
En  aquest  cas,  es  presentarà  la  corresponent  sol·licitud,  i  en  el  moment  de
l'adjudicació el servei haurà d'estar autoritzat.

Així  mateix,  la  Mesa  constata  que  a  la  documentació  presentada  per  l'empresa
FUNDACIÓ  PATRONAT  OBRER  DE  SANT  JOSEP s’ha  observat  el  defecte  o
omissió següent:

-  No ha presentat la declaració responsable relativa al  compliment  de les
condicions  establertes  legalment  per  contractar  amb l'administració  (Annex 1 del
PCAP).
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Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les entitats  NAÜM. PROJECTE
SOCIOEDUCATIU. GERMANES DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL,
ASSOCIACIÓ PA I MEL i FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP, per a
què, abans de dia 16 de maig de 2017, a les 14.00 h, esmenin davant el Servei
Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-
ho, no seran admeses 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).

Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 17 de
maig de 2017 a les 9.30 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del
General Riera, 67, 07010 Palma).

A les 12’25 hores el president 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 del Servei de Gestió Econòmica En  substitució  del  cap  de  la
Secció  de  Prestacions  en
funcions

Francisca Ramis Ferriol Bruno Fernández Cladera
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