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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per revisar la documentació requerida
per  esmenar  les  omissions  o  defectes  detectats  a  la  documentació  general
presentada per GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES
(GREC),  FUNDACIÓ  PER  A  LA  FORMACIÓ  I  LA  RECERCA,  ASSOCIACIÓ  AULA
CULTURAL,  ASSOCIACIÓ  PA  I  MEL,  FUNDACIÓ  DEIXALLES  I  CREU  ROJA
ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS en resposta al requeriment efectuat mitjançant
resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 7 d'agost de 2017, en el marc de 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:

President:  Sr. Jaume Català Sansó, director  gerent  de l’Institut  Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).

Vocals: 
⁻ Sra. M. 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 de l’IMAS. 
⁻ Sr.  Jaume Puigserver  Sales,  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.

A Palma, 5 de setembre de 2017

A les 11’45 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
revisar la documentació requerida a les entitats licitadores GRUPO DE EDUCADORES DE
CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC), FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA
RECERCA,  ASSOCIACIÓ  AULA  CULTURAL,  ASSOCIACIÓ  PA  I  MEL,  FUNDACIÓ
DEIXALLES I CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS  als efectes d'esmenar
les  omissions  o  defectes  detectats  en  la  documentació  presentada  en  contestació  al
requeriment realitzat mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS de 7 d'agost de 2017,
en el marc  de 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.

Després d’examinar detalladament la documentació requerida a totes les entitats esmentades, la
Mesa  constata  que  s'han  esmenat  totes  les  omissions  o  defectes  detectats  i  acorda  per
unanimitat que aquesta documentació és correcta.

No obstant això, en relació amb els lots 20, 21, 22 i 23 la Mesa de Contractació comprova que
s'ha produït una errada per part de l'IMAS en el càlcul de les garanties definitives requerides,
atès que s'ha tengut en compte l'import mensual dels tallers i no l'import total que comprèn nou
(9) mesos per la qual cosa es va requerir a les entitats CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES
BALEARS (lot 20), ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (lot 21), ASSOCIACIÓ PA I MEL (lot 22) i
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FUNDACIÓ  DEIXALLES  (lot  23)   una  garantia  definitiva  per  un  import  inferior  al  real,
concretament de 233,55 € enlloc de 2.101,98 € i, en conseqüència, se'ls ha de requerir que
dipositin la diferència, és a dir, 1.868,43 €.

Per tot això, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat:

Primer.- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a les entitats i pels lots
d'acord amb el següent detall:

Lot 10 entitat ASSOCIACIÓ PA I MEL.
Lots 1, 13, 14 i 18 entitat CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS.
Lots 8 i 11 entitat FUNDACIÓ DEIXALLES.
Lots 2, 3, 5, 6, 15, 16 i 19 entitat FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA.
Lot 4 entitat GREC.
Lot 20 entitat CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS (que ja va acreditar
la seva exempció respecte d'aquesta obligació de constituir la garantia definitiva).

Segon.- Requerir a les entitats ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (lot 21), ASSOCIACIÓ PA I MEL
(lot  22) i  FUNDACIÓ DEIXALLES (lot  23) perquè  dipositin la diferència de 1.868,43 € als
efectes de la constitució vàlida de la garantia definitiva adient en relació amb els lots 21, 22 i 23
indicats. Per aquesta raó, concedir a aquestes entitats un nou termini de 10 dies hàbils per tal
que constitueixin aquesta garantia definitiva (diferència). 

A les 12.20 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

M. Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

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

Francisca Ramis Ferriol Jaume Puigserver Sales
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