
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CPH
Document: Acta
SER 06/17

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració  de la justificació de les
ofertes econòmiques presentades per les entitats FUNDACIÓ DEIXALLES, CREU ROJA
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS i ASSOCIACIÓ PA I MEL, en relació amb  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), per
a l'any 2017 i 2018, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 

Assistents:

La Mesa de Contractació, formada per:

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.
- Sr. Joan Comas Capó, en substitució de la Sra. Francisca Martorell Pujadas,

interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr.  Bruno Fernández Cladera, en substitució del cap de la Secció de Prestacions

en funcions de l'IMAS.

Secretària: Sra. Cristina Pareja Hagenaers, tècnica del Servei Jurídicoadministratiu
de l’IMAS.

En representació  de  l'entitat  licitadora  CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS
assisteixen la Sra. Adoració París Hidalgo amb NIF 43158551V i la Sra. María Lucrecia  Cruz
Martínez amb NIF 43094333S. En representació de la resta d'entitats licitadores no compareix
ningú.

A Palma, 2 d'agost de 2017

A les 11:40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a la
valoració de la justificació de les ofertes econòmiques presentades per les entitats FUNDACIÓ
DEIXALLES, CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS i ASSOCIACIÓ PA I MEL.

La secretària delegada informa que les tres  entitats  han presentat la justificació documental
requerida en termini.

A continuació dóna la paraula  al  Sr.  Bruno Fernández,  qui  fa un resum dels  tres informes
tècnics, de data 28 de juliol de 2017, de valoració de les justificacions presentades per les
entitats esmentades, informes que s'adjunten en forma d'annex  a aquesta acta, i segons els
quals  queden suficientment  justificades les ofertes de les  entitats  FUNDACIÓ DEIXALLES,
CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS i ASSOCIACIÓ PA I MEL.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat els informes esmentats i, en conseqüència,
acorda:
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Primer.-  Proposar  a  l'Òrgan  de  Contractació  que  mantengui  la  classificació  de  les  ofertes
inicials, per cada lot, reflectida a l'Acta de la Mesa de Contractació de dia 10 de juliol de 2017.

Segon.- Proposar a l'Òrgan de Contractació que requereixi a les entitats que es relacionen a
continuació perquè, d'acord amb el que disposa 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, presentin
la documentació que acrediti els requisit de capacitat, representació, classificació i habilitació
professional  en  els  termes  que  s'assenyalen  a  la  Clàusula  20.2  del  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars i perquè, en el mateix termini, constitueixin la garantia definitiva:

CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS: Lots 1, 13, 14, 18 i 20.
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA:  Lots 2, 3, 5, 6, 15, 16 i 19. 
GREC: Lot 4.
FUNDACIÓ DEIXALLES: Lots 8, 11 i 23.
ASSOCIACIÓ PA I MEL: Lots 10 i 22.
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL: Lot 21.

Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb l'exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant
de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com). 

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

A les 11:50h 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 En substitució de la interventora 

delegada

Inmaculada Borrás Salas Joan Comas Capó

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

Francesca Ramis Ferriol  Bruno Fernández Cladera
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