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Acta  de  la  Mesa de  Contractació  constituïda  per  a  la  lectura  de  l’informe relatiu  als
criteris avaluables mitjançant fórmules i  per a l’obertura de la proposició  econòmica
presentada 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:

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.
- Sr. Bernat Torres Ripoll,  en substitució de la Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap del

Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Bruno Fernández Cladera, en substitució del Sr. Sebastià Cerdà Campomar, 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.

En representació de les entitats compareixen la  Sra.  Maria  Antònia  Seguí Serra,  amb DNI
41.516.382-W,  en  representació  de  l'entitat  FUNDACIÓ  PER  A  LA  FORMACIÓ  I  LA
RECERCA, la Sra. Antònia Bibiloni Riera, amb DNI 43.047.590-P, en representació de l’entitat
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL, i la Sra. Adoració París Hidalgo, amb DNI 43.158.551-V i el
Sr. David Pastor Palenzuela, amb DNI 43.059.340-M, en representació de l'entitat CREU ROJA
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. 

No compareix ningú més en representació de les altres entitats licitadores.

A Palma, 10 de juliol de 2017

A les 12’25 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
avaluables mitjançant fórmules (Proposició tècnica: organització, qualitat tècnica i activitats del
programa objecte del contracte)  presentades i admeses a la licitació per 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.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Bruno Fernández Cladera, tècnic superior de
la Secció de Prestacions de l'IMAS, que fa una exposició de l’informe tècnic de valoració emès
en data 4 de juliol de 2017 pel cap de la Secció de Prestacions en funcions, i que s’adjunta a la
present acta.

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
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No es realitza cap tipus de manifestació.

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

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 (Oferta econòmica) de les entitats
licitadores, i es constata que les propostes s’adapten al model contingut a l’annex 2 (Model
d’oferta  econòmica)  del  Plec de clàusules  administratives  particulars  (PCAP)  que regeix  el
contracte en qüestió. 

Respecte  a  l'Oferta  econòmica, s'ofereixen  els  següents  preus  a  cadascun  dels  lots,  IVA
exclòs:

Lot 1:

Lot 2:

Lot 3:

Lot 4:

Lot 5:
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Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Creu Roja 10.343,06 10.343,06 BAIXA TEMERARIA
2 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58  
3 Fundació per a la formació i recerca 17.110,67  

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58
2 Fundació per a la formació i recerca 18.320,23 18.320,23

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58
2 Fundació per a la formació i recerca 16.880,67 16.880,67
3 NAÜM- Projecte socioeducatiu 17.640,00
4 GREC 20.000,00

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 GREC 20.000,00
2 Fundació per a la formació i recerca 18.835,67
3 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58
4 NAÜM- Projecte socioeducatiu 17.640,00 17.640,00

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58
2 Fundació per a la formació i recerca 16.354,61 16.354,61



Lot 6:

Lot 22:

A continuació es detallen els lots per als quals només es va presentar una única oferta o bé
varen quedar deserts per no haver-se presentat cap oferta. Cal dir que en aquests casos no
procedeix  realitzar  la  valoració  dels  dos  criteris  d'adjudicació:  Proposició  tècnica  i  Oferta
econòmica. 

A les 12’50 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a l’objecte
de realitzar la valoració dels dos criteris d'adjudicació: Proposició tècnica i Oferta econòmica,
respecte dels lots per als quals hi ha diverses ofertes.

A les 13’00 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració realitzada
amb les puntuacions següents:
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Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Fundació per a la formació i recerca 17.134,61 17.134,61
2 Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 20.330,58

Ofertes Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec 

1 Associació Pa i Mel 2.315,00
2 Fundació Deixalles 2.135,95 2.135,95



Lot 1:

Lot 2:

Lot 3:

Lot 4:

Lot 5:

Lot 6:

Lot 22:
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Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra la valoració realitzada.

Una vegada examinades les ofertes econòmiques, la Mesa  considera que les ofertes de les
entitats  licitadores  que  s'esmenten  a  continuació,  són anormalment  desproporcionades  o
temeràries atès que es tracta de baixes que es troben en algun dels supòsits que es preveuen
a l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: lots 1, 13, 14 i 18
 ASSOCIACIÓ PA I MEL: lot 10
 FUNDACIÓ DEIXALLES: lots 11 i 23

Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a aquestes tres entitats  per a què, en un
termini  de  10  dies  hàbils,  justifiquin  documentalment  en  el  Registre  General  de  l’IMAS la
possibilitat  d’executar  el  contracte  amb  aquest  preu  i  en  precisin  les  condicions;  aquesta
justificació serà valorada per la Mesa.

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). 

D'altra banda, i la vista del resultat de les puntuacions esmentades, la Mesa de contractació
acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que  requereixi  a  les  altres  entitats,  amb  major
puntuació obtinguda, perquè constitueixin la garantia definitiva d'acord amb la clàusula 19 del
PCAP i presentin la documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP.

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

A les 13’15 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

En substitució de la cap del Servei En substitució del cap de la Secció
de Gestió Econòmica de Prestacions en funcions

Bernat Torres Ripoll Bruno Fernández Cladera
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