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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per procedir a l´obertura del Sobre nº
4 , Projecte tècnic, per a la licitació del contracte del servei d´acolliment i
promoció per a persones en situació d´exclusió social amb toxicomania activa «Sa
Placeta».
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS:
- Sra. Francisca Ramis Ferriol , cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d´Inserció Laboral.
Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.
Sra. Ángela Andújar Cádiz amb DNI 43004018K en representació de EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.

A Palma, 1 de desembre de 2017
A les 12:30:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l´obertura del Sobre 4 que conté els projectes tècnics presentats pels
licitadors que han optat a la contractació del servei d´acolliment i promoció per a
persones en situació d´exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta», mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
- FUNDACIÓ PROJECTE JOVE
-EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
-RAIS FUNDACIÓN
En primer lloc la MESA procedeix a valorar a documentació requerida a les tres
empreses mitjançant l´Acta de la Mesa d´obertura Sobre 1.
a) Es comprova que la FUNDACIÓ PROJECTE JOVE ha presentat dins termini:
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1. Certificat de la Conselleria de Presidència de data 09/09/14 de que Fundació Projecte
Jove consta inscrita des de data 14 de març de 1997 en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears i sol.licitut de data 27/11/17 d´un certificat amb data actulitzada.
2. Declaració responsable del representant legal amb els principals serveis efectuats
durant els 5 últims anys amb l´import i còpia de convenis i resolucions.
3. L´Annex VII del PCA que fa referència a la declaració relativa a la pertinença o no a un
grup d´empreses, degudament complimentat, en el sentit de que NO es troba inclosa en
cap dels supòsits establerts a l´art. 42.1 del Codi de Comerç.
En conseqüència, es dona per esmenada la documentació requerida. Es fa constar que es
va requerir a FUNDACIÓ PROJECTE JOVE per a que aportés degudament complimentat
l´Annex IX del PCA relatiu a la clàusula de consentiment per al tractament de dades de
caràcter personal dels professionals adscrits a la prestació, quan aquest no procedeix
segons l´establert al punt F.5 del PCA (No procedeix l´especificació dels noms i la
qualificació professional del personal responsable d´executar la prestació).

b) Es comprova que RAIS FUNDACIÓN
1. Ha aportat copia autentificada del Certificat del Registre de Fundacions de data 12/11/12
de que l´entitat FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
(RAIS) consta inscrita en el Arxiu- Registre de fundacions de competència estatal.
En conseqüència, es dona per esmenada la documentació requerida.

c) Es comprova que EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.
1. Ha aportat declaració a la qual es relacionen la xifra de negocis global de l´empresa en
el curs dels tres darrers exercicis degudament signada pel representant de l´empresa.
En conseqüència, es dona per esmenada la documentació requerida.

Seguidament, la MESA procedeix a obrir el Sobre 3 que conté la proposta tècnica dels
licitadors i acorda sol·licitar al Servei d´Inclusió social un informe tècnic per avaluar les
propostes tècniques presentades mitjançant un judici de valor que es puntuarà d´acord
amb la fórmula establerta en el punt B del quadre de criteris d´adjudicació del contracte
establertes al plec de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es
convocarà als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i a l´acte d’obertura del sobre
núm. 2 que conté l’oferta econòmica.
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A les 13:00 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

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas

La cap de Servei de Gestió Econòmica

En substitució del cap de Secció d
´Inclusió Social

Francesca Ramis Ferriol

Maria Capellà Trobat
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