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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’alberg i menjador
per  a  persones  en  risc  o  en  situació  d'exclusió  social  a  la  part  forana  de
Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta:  Sra.  Teresa  Vallespir  Acosta,  directora  gerent  en  funcions  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. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS.

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

En  representació  de  l'entitat  FUNDACIÓ  TROBADA  assisteixen  la  Sra.  María
Aguadero, amb DNI 07.992.013-L i el Sr. José Leoncio García, amb DNI 41.320.840-Y.

A Palma, 2 de febrer de 2017

A les 10’05 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’alberg  i  menjador  per  a  persones  en  risc  o  en  situació
d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la
Secció d'Inserció Social de l'IMAS, que fa un resum de l’informe tècnic de valoració de
l'única oferta presentada i admesa a la licitació del lot 1-servei d'alberg del contracte
de  referència  (FUNDACIÓ  TROBADA),  emès en data  1  de  febrer  de  2017,  i  que
s’adjunta a la present acta.

Cal recordar que respecte del lot 2-servei de menjador, l'única empresa presentada a
la licitació, ESCELDEPET, SL, no va ser admesa a la licitació.

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

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (Millores sobre l'objecte de
l'adjudicació) i núm. 2 (Oferta econòmica) de FUNDACIÓ TROBADA, i es constata que
la proposta de la licitadora s’adapta al  model contingut a l’annex 1 (Model  d’oferta
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econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en
qüestió. 

Respecte  a  les  Millores  sobre  l'objecte  de  l'adjudicació s'ofereixen  activitats  i
programes d'inserció per als usuaris del servei. S'ofereixen un total de 21 tallers i uns
cicles de xerrades sobre salut.

Respecte a l'Oferta econòmica, s'ofereix un preu del servei de dos-cents setanta-nou
mil vuit-cents euros (279.800 €), IVA exempt.

Atès que únicament es compta amb una entitat admesa a la licitació, no procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris, Millores sobre l'objecte de l'adjudicació i Oferta
econòmica.

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi  a  l'entitat  FUNDACIÓ  TROBADA perquè  presenti  una  sèrie  de
documentació i constitueixi la garantia definitiva en els termes del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte.

Es  convida  les  persones  assistents  que  exposin  les  observacions  o  reserves  que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 10’20 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 El cap de la Secció d'Inserció Social

Francesca Ramis Ferriol Sebastià Cerdà Campomar
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