
Servei jurídicoadministratiu
Ref.: IMM
Document: Acta
SER 20/16

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'acolliment
residencial  de  menors  en  situació  de  desprotecció  dependents  de  l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (Programes A17 i A18), mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  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. Antònia Cerdà Martorell, directora de les Llars del Menor de l’IMAS.

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

A Palma, 23 de setembre de 2016

A les 11’05 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 la proposta relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentada i admesa a la licitació per a la
contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i
dependents de l'IMAS (Programa A-18), de l'entitat FUNDACIÓ NATZARET, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

A l’acte no compareix ningú en representació de l'entitat licitadora.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula a la Sra. Antònia Cerdà Martorell, directora
de les Llars del Menor de l’IMAS, que fa una exposició abreujada de l'informe tècnic de
valoració  de  l'única  oferta  presentada  i  admesa  a  la  licitació  del  contracte  de
referència, emès en data 16 de setembre de 2016, i que s’adjunta a la present acta.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.

Seguidament,  es  procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  núm.  3  (Recursos  materials  i
equipaments i  Millores  de caràcter  social)  i  núm.  2  (Oferta  econòmica)  de  l'entitat
FUNDACIÓ NATZARET.

Respecte al sobre núm. 3,  Recursos materials i equipaments i  Millores de caràcter
social, l'entitat ha ofertat el que s'indica a continuació:
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- Pla d'igualtat
- Aplicació efectiva de mesures de conciliació
- Espais verds i/o oberts amb plànols
- Contractes en vigor personal amb discapacitat

Respecte al sobre núm. 2 (Oferta econòmica) de l'entitat, es constata que la proposta
de la licitadora s’adapta al model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta econòmica) del
Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en qüestió. NO
s'ofereix cap tipus de percentatge de baixa unitària respecte del preu unitari màxim de
licitació de 126,31 €/dia per plaça (IVA exempt).

Atès que únicament es compta amb una entitat admesa a la licitació, no procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris, Recursos materials i equipaments i Millores de
caràcter social i Oferta econòmica.

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi  a  les  entitat FUNDACIÓ  NATZARET  perquè  presenti  la  documentació
contemplada a la  clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte.

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

A les 11'25 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
El president de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos La directora de les Llars del
del Servei de Gestió Econòmica Menor

Francesca Ramis Ferriol Antònia Cerdà Martorell

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


