Servei jurídicoadministratiu
Ref.: MABC
Document: Acta
SER 22/17

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per procedir a la lectura de l´informe
tècnic en relació amb els escrits presentats pels licitadors FUNDACIÓ PROJECTE
JOVE i UTE RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS S.L en el procediment de
contractació del servei d´acolliment i promoció per a persones en situació d
´exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta».
Assistents:
President: Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Mª Ángels 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.
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció d´Inserció Social.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.
A Palma, 15 de gener de 2018
A les 12:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la lectura de l´informe tècnic en relació amb els escrits presentats pels
licitadors FUNDACIÓN PROJECTE JOVE i UTE RAIS FUNDACIÓN/MIL HISTORIAS
S.L. a l´Acta de la Mesa de Contractació constituïda per procedir a la lectura de l´Informe
de valoració de les propostes tècniques presentades i per a l´obertura dels sobres 2 i 3,
proposició econòmica i millores per a la licitació del contracte 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 compareixen el Sr. Jesús Mullor
Román, president de la fundació, amb DNI 43028261E, i el Sr. Sergi Canal Montiel amb
DNI 44326185X.
En primer lloc es fa constar que atès el que disposa la Llei de Contractes en el seu art.
87.1 i d'acord amb resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
(TACRC), en concret la Resolució 123/2013 de 27 de març de 2013, els escrits
d'al·legacions presentats pels esmentats licitadors es consideren manifestacions a l´Acta
de la Mesa que s´incorporen a l´expedient. Així mateix, s´ha analitzat el contingut d'aquests
escrits per comprovar que no s'hagués incorregut en cap errada material, perquè en
aquest cas s'hauria d'esmenar i contestar aquesta errada. De l'anàlisi dels escrits
presentats i revisada la documentació de l'expedient no s'ha observat cap errada material.
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No obstant això, s'ha volgut emetre un informe tècnic per donar resposta a cadascuna de
les qüestions plantejades pels licitadors en els seus respectius escrits.
Seguidament el cap la de Secció d´Inserció Social, el Sr. Sebastià Cerdà, procedeix a la
lectura i explicació del seu informe emès en data 10 de gener de 2018, el qual dona
resposta a les manifestacions realitzades pels licitadors en els seus escrits.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l´informe tècnic de data 10 de gener de
2018 que ratifica l´informe inicial de valoració i la valoració en la puntuació atorgada al
projecte presentat per la FUNDACIÓ PROJECTE JOVE i es reitera per altra banda en la
puntuació de 5 punts que es va atribuir a la proposta de la UTE RAIS FUNDACIÓN-MIL
HISTORIAS S.L. en relació al criteri d´adjudicació de les millores socials.
En conseqüència, a la vista de les puntuacions obtingudes, 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.
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)

A les 13:00 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:
La secretària delegada

La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas
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La cap de Servei de Gestió Econòmica

El cap de Secció d´Inclusió Social

Francesca Ramis Ferriol

Sebastià Cerdà Campomar
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