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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qualificar  la  documentació
presentada  per  les  entitats  admeses  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  A-1  a  A-16), 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

de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Maria Victòria Maura Jaume, tècnica del Servei de Menors i Família de

l'IMAS.

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

A Palma, 21 de setembre de 2016

A les 14’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per qualificar la documentació presentada per les entitats licitadores que es relacionen
a continuació, en contestació al requeriment que se'ls va fer mitjançant resolució de la
presidenta de 2 de setembre de 2016, en el marc del contracte del servei d'acolliment
residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (Programes A-1 a A-16): 

- ASSOCIACIÓ AMÉS: Lots 12, 13 i 14
- FUNDACIÓ NATZARET: Lots 3, 5 i 15
- FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA: Lots 10 i 11
- CENTRO MATER MISERICORDIAE: Lot 16
- FUNDACIÓN PADRE MONTALVO: Lot 4
- GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC): Lot 7
- COMUNIDAD EN PALMA DE MALLORCA TERCIARIAS TRINITARIAS: Lot 1
- FUNDACIÓN ALDABA: Lot 6
- FUNDACIÓ MINYONES: Lot 2
- INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS): Lots 8 i 9

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquestes entitats,
la Mesa de contractació constata que, respecte del Certificat administratiu expedit per
la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de les obligacions tributàries amb el
Consell de Mallorca i amb l’IMAS:
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- l'entitat  CENTRO MATER MISERICORDIAE (Lot 16) ha manifestat que es remet al
certificat obrant a l'expedient de contractació tramitat per l'IMAS amb el número SER
16/16. Es comprova aquesta manifestació i s'incorpora una còpia a l'expedient.

-  l'entitat  GRUPO  DE  EDUCADORES  DE  CALLE  Y  TRABAJO  CON  MENORES
(GREC)  (Lot  7)  ha  aportat  una  sol·licitud  del  certificat  esmentat  amb  data  8  de
setembre de 2016. Es comprova si finalment s'ha emès el certificat i en quin sentit.
Posats en contacte amb el departament de Tresoreria del Consell  de Mallorca, ens
manifesten que amb data 22 de setembre de 2016 s'emetrà el  certificat  en sentit
positiu i, per tant, s'incorporarà a l'expedient.

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  per  unanimitat  acorda  que  la  documentació
presentada per totes les entitats és correcta i que, per tant, poden ser adjudicatàries
d’aquest contracte.

A les 14'35 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 de la Secció La tècnica del Servei de Menors
d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica i Família

Bernat Torres Ripoll Maria Victòria Maura Jaume
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