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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per pro cedir a la lectura de l´informe
de valoració de les propostes tècniques presentades  i per a l´obertura del sobre 2:
proposicions econòmiques i  sobre 3: millores (crit eris d´adjudicació del contracte
avaluables  de  forma  automàtica  mitjançant  l´aplicac ió  de  formules)  per  a  la
licitació  del  contracte  del  servei  d´acolliment  i  p romoció  per  a  persones  en
situació d´exclusió social amb toxicomania activa « Sa Placeta».

 
Assistents:

President: Sra. Teresa Vallespir Acosta, directora insular d´Inclusió Social, en substitució
del director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

-  Sra.  Isabel  Moragues Marqués,  cap de la  Secció Jurídicoadministrativa,  en  
substitució de la secretària delegada de l’IMAS.         
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.          
- Sra. Francisca Ramis Ferriol , cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció d´Inserció Social.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general. 

A Palma, 19 de desembre de 2017

A les 11:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la lectura de l´informe de valoració de les proposicions tècniques presentades
pels licitadors i a l´obertura del Sobre 3, que conté les millores (criteris d´adjudicació del
contracte  avaluables  de  forma  automàtica)  i  del  Sobre  2,  que  conté  les  ofertes
econòmiques  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.

En representació de FUNDACIÓ PROJECTE JOVE, compareix la Sra. Marta Bestard
Bota amb DNI 43145807S.

En representació de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A., compareix la Sra.
Ángela Andújar Cádiz amb DNI 43004018K .

I en representació de UTE RAIS FUNDACIÓN/MILHISTORIAS S.L., compareix la Sra.
Maribel Ramos Vergeles amb DNI 08039653A.
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En primer lloc el cap la de Secció d´Inserció Social, el Sr. Sebastià Cerdà, procedeix a la
lectura i explicació del seu informe emès en data 18 de desembre de 2017, elaborat d
´acord amb el Plec de prescripcions tècniques del contracte de referència, de valoració
de  les  proposicions  tècniques  presentades  per  les  tres  empreses  licitadores:
FUNDACIÓN PROJECTE JOVE, EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. i UTE
RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS S.L.

Atès  els  arguments  i  motivació  exposats  a  l´informe,  les  empreses  han  obtingut  la
següent puntuació a l´apartat de valoració del projecte tècnic una vegada aplicada la
fòrmula  establerta  en  els  plecs  de  clàusules  administratives  i  en  els  plecs  de
prescripcions tècniques, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Nom licitador Puntuació
Metodología

Puntuació
Coneixament

Puntuació
total 

Puntuació  després  d
´aplicació fòrmula

FUNDACIÓ  PROJECTE
JOVE

65 24 89 30'40

EULEN  SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A.

40 12 52 0

UTE  RAIS
FUNDACIÓN/MIL
HISTORIAS S.L 

68 27 95 40

Atès el que disposa el punt B.1 del Quadre de criteris d´adjudicació del contracte del
plec de clàusules administratives i el punt 15.1 del plec de prescripcions tècniques« En
tot cas, el licitador haurà d´obtenir puntuació en aquest apartat 1 no inferior a 5 punts
sobre  40»,  a  l´informe  es  proposa  excloure  de  la  licitació  a  EULEN  SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A. per no haver assolit el mínim exigible de 5 punts.

La Mesa de Contractació  aprova  per  unanimitat  l´informe tècnic  de valoració  de les
propostes tècniques i atès el resultat de la puntuació proposa a l´òrgan de contractació
excloure de la present licitació a EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. per no
haver obtingut el mínim exigible de 5 punts que estableixen com a requisit els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques, i acorda la seva publicació al perfil
del contractant de la web de l´Institut Mallorquí d´Afers Socials (www.imasmallorca.com).

La Sra. Ángela Andujar, en representació de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
S.A., abandona la Sala manifestant que una vegada exclosa de la licitació ja no té  sentit
la seva assistència. 

A continuació es procedeix a l´obertura dels sobres núm. 3 dels licitadors FUNDACIÓ
PROJECTE JOVE i UTE RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS S.L.,  que contenen les
millores, criteris avaluables de manera automàtica mitjançant l´aplicació de fórmules i
que els plecs de tècniques i de clàusules administratives fixen: en Millores socials amb
una puntuació màxima de 20 punts, Millores de qualitat amb un màxim de 10 punts i
Activitats i tallers amb un màxim de 10 punts. 
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Es fa una lectura de les millores presentades per les empreses licitadores, ara bé, atesa
la complexitat per a la valoració de les millores presentades, la Mesa acorda suspendre
la  sessió  per  un període de 2 hores convocant  als  membres i  als  representants  de
FUNDACIÓ PROJECTE JOVE i UTE RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS S.L per a la
reanudació de la Mesa  a les 14:00 hores.

A les 14:00 hores es torna a reunir la Mesa de Contractació en el despatx de la directora
insular d´Inclusió social en la forma que procedeix  per a reanudar la sessió i procedir a
informar sobre la puntuació obtinguda en la valoració de les millores presentades -una
vegada examinades amb deteniment  pel cap de la Secció d´Inserció laboral- i procedir a
l´obertura del Sobre núm. 2 que conté les ofertes econòmiques.

En representació  de FUNDACIÓ PROJECTE JOVE compareixen el  Sr. Jesús Mullor
Román, president de la fundació, amb DNI 43028261E, i el Sr. Sergi Canal Montiel amb
DNI 44326185X, i  en representació de UTE RAIS FUNDACIÓN/MILHISTORIAS S.L.,
compareix la Sra. Maribel Ramos Vergeles amb DNI 08039653A.

La puntuació de les millores presentades pels licitadors és la següent: 

A continuació es procedeix a l´obertura dels sobres núm. 2 que contenen la proposició
econòmica,  i  es  constata  que  les  propostes  econòmiques  de  les  dues  empreses
admeses  a  la  licitació  s´adapten  al  model  contingut  a  l´Annex  2  Model  d´oferta
econòmica del Plec de clàusules administratives particulars, que són les següents:

Preu licitació (iva exclòs): 535.383,54€
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Nom licitador Import oferta (iva exclòs)

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE 535.383,54€

UTE RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS S.L 534.883,54€

Una vegada puntuades les ofertes d´acord amb els criteris d´adjudicació establerts als
plecs, s´exposa la puntuació final:

Nom licitador Import oferta Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
projecte
tècnic

Puntuació
millores

Suma
ofertes

FUNDACIÓ  PROJECTE
JOVE

535.383,54 € 19,93 30,40 35 85,33

UTE  RAIS
FUNDACIÓN/MIL
HISTORIAS S.L 

534.883,54 € 20,00 40 31 91,00

S´adjunta com a Annex I a la present Acta el quadre Excel de puntuació del projecte
tècnic i de la puntuació econòmica.

A la vista de les puntuacions, i després de comprovar que no hi ha baixes anormals o
desproporcionades, la Mesa de contractació acorda proposar a l´òrgan de contractació
que  requereixi  a  l´empresa  UTE RAIS FUNDACIÓN/MILHISTORIAS S.L.  per  a què,
d’acord amb el que es disposa a l’article 151.2 del TRLCSP, en un termini no superior als
deu  (10)  dies  hàbils  comptadors  des  de  l'endemà  de  rebre  la  notificació,  presenti  la
documentació  prèvia  a  l'adjudicació  d'acord  amb  la  clàusula  20  del  Plec  de  clàusules
administratives particular que regeix aquest contracte, i constitueixi la garantia definitiva.

Seguidament es dóna la paraula als representats de les empreses licitadores perquè puguin
manifestar el que considerin oportú. El Sr. Jesús Mullor, en representació de FUNDACIÓ
PROJECTE JOVE, manifesta no estar conforme amb la puntuació obtinguda a l´informe de
valoració del projecte tècnic, exposant els punts de l´informe amb els que hi discrepa. 
La  Sra.  Maribel  Ramos,  representant  de  UTE RAIS  FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS  S.L.
excusa la seva presència i abandona la sala. El Sr. Jesús Mullor continua amb l´exposició
dels  seus  arguments  i  atesa  la  complexitat  de  les   qüestions  plantejades,  la  Mesa  de
Contractació l´insta perquè les presenti per escrit.

Amb tot, la Mesa de Contractació acorda atorgar un termini de tres (3) dies hàbils a contar
des  del  dia  següent  a  la  publicació  d´aquesta  Acta al  Perfil  del  Contractant  perquè els
licitadors puguin fer les manifestacions que considerin oportunes respecta a l´informe de
valoració del projecte tècnic.
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Una vegada complimentat aquest tràmit, es continuarà amb la tramitació del procediment de
contractació que ens ocupa.

A les 15:00 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:
En substitució de la secretària
 delegada La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas

La cap de Servei de Gestió Econòmica El cap de Secció d´Inclusió Social
                              

Francesca Ramis Ferriol Sebastià Cerdà Campomar
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