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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general presentada per al contracte administratiu especial per desenvolupar 4
programes formatius d’inserció social i laboral per a donar una atenció
prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda
mínima d’inserció per a l’any 2013
Assistents:
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS).
Vocals:
-Sra. Inmaculada Borras Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de secció del Servei de Gestió Econòmica
de l’IMAS.
- Sr. Bruno Fernández Cladera, en substitució del Sr. Tòfol Sastre Ramis, cap
de la Secció de Prestacions de l’IMAS.
Secretària: Amparo Solanes Calatayud, cap de Secció del Servei Jurídicoadministratiu.
A Palma, 18 de desembre de 2012
A les 09 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita
per qualificar la documentació general presentada pels licitadors que han optat al
contracte administratiu especial per desenvolupar 4 programes formatius d’inserció
social i laboral per a donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per a l’any 2013.
La secretària de la Mesa informa que s’han presentat a la licitació les entitats
següents:
1. ASSOCIACIÓ PA I MEL
2. FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS
3. ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL
4. FUNDACIÓ IRESINSTITUT DE REINSERCIÓ LABORAL
5. FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L.
Tot seguit s'obren els sobres de documentació general presentats pels licitadors.
Després d'examinar detalladament la documentació presentada la Mesa de
Contractació acorda:
1. Admetre a la licitació les següents entitats atès que la documentació presentada es
complerta:
1. ASSOCIACIÓ PA I MEL
2. FUNDACIÓ IRES
2. Respecte als altres licitadors, una vegada examinada la documentació, la Mesa de
Contractació constata que s’han observat els defectes o omissions de les següents
entitats:
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS
- Manca la compulsa a la copia del DNI del representant i a la còpia de
l’assegurança d’indemnització per riscs professionals.
- Manca l’annex VI relatiu a la clàusula de consentiment de dades de caràcter
personal dels professionals adscrits a la prestació.
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-

Requerir la inscripció en el Registre de Serveis Socials de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears d’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives (PCAP).

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL
- Ha de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els
últims tres anys que inclogui imports, dates i destinatari, públic o privat
relacionats amb l’objecte del contracte, conforme s’especifica al punt 8 del plec
de clàusules administratives relatiu a l’acreditació de la solvència tècnica o
professional.
-

Acreditació de la solvència econòmica d’acord amb la clàusula 8 del PCAP:
- “Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data d’inici de les activitats de
l’empresari.”

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L.:
Manquen l’annex V relatiu a la clàusula de consentiment per al tractament de
dades de caràcter personal i l’annex VI de la clàusula de consentiment per al
tractament de dades de caràcter personal dels professionals adscrits a la
prestació.

-

Per tot això, la Mesa de Contractació acorda que es requereixi a les entitats:
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS, ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL i FUNDACIÓ
PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, per a què, abans de dia 21 de desembre de
2012 a les 12.00 h, esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències
esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admeses a licitació. Aquest
requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del
contractant de la web de l'IMAS (www.imasmallorca.com).
3. Anunciar que la Mesa de Contractació es reunirà, en acte públic, el proper dia 21 de
desembre de 2012 a les 12.30 hores en sessió pública a la sala d’actes de l'IMAS (C/
del General Riera, 67, 07010 Palma) per a l’obertura del sobre 3 (proposició tècnica).
4. Exposar aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'IMAS
(www.imasmallorca.com).
A les 10 hores 10 minuts 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
Amparo Solanes Calatayud

Álvaro Celdrán Rasines

Vocals
Inmaculada Borras Salas

Aina Bonet Vidal

Francisca Ramis Ferriol

Bruno Fernández Cladera,
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