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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte de gestió del servei públic en modalitat de
concert de 10 places d’intervenció terapèutic en acolliment residencial per a menors
amb necessitat educatives especials en situació de desprotecció i dependents de
l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
President: Sr. Alvaro Celdran Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
- Sra. Maria Luisa Martí Llorca, directora de les Llars de Menors
- Sr. Serafin Carballo García, cap de Secció d’Infància i Família
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de Secció de Gestió Econòmica
Secretari: Sra. Amparo Solanes Calatayud, cap de la Secció jurídicaadministrativa de
l’IMAS.
A Palma, 4 d’abril de 2013
A les 9’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació general presentada per a la licitació del contracte de gestió del
servei públic, en modalitat de concert, de 10 places d’intervenció terapèutic en acolliment
residencial per a menors amb necessitat educatives especials, en situació de desprotecció i
dependents de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
La única empresa licitadora que ha presentat la documentació al Registre General és
l’Asociación de Madres de Disminuídos de Baleares (AMADIBA).
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada per la entitat licitadora.
Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació constata que
la documentació aportada és correcta conforme al plec de clàusules administratives i que,
en relació a la clàusula F3, relativa a la solvència econòmica i financera, l’entitat licitadora ha
presentat una oferta d’assegurança de responsabilitat civil, per la qual cosa se li recorda
que, en cas de resultar adjudicataria deurà de presentar la pòlissa subscrita quan es signi el
contracte.
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En relació a la clàusula F4 relativa als mitjans d’acreditació de la solvència tècnica, la Mesa
de Contractació ha observat que manca la relació certificada dels serveis d’acolliment
residencial relacionats directament amb l’objecte del contracte, prestats els tres darrers anys
a l’IMAS, si bé han presentat sol·licitud de la qual han adjuntat còpia, per la qual cosa acorda
incorporar-lo d’ofici a l’expedient abans de l’obertura del sobre núm. 4 (projecte tècnic).
La Mesa acorda admetre a la licitació a la Associació AMADIBA i s’anuncia que, la Mesa de
Contractació es tornarà a reunir, en sessió pública, per a procedir a l’obertura del sobre núm.
4 (projecte tècnic), el proper dia 5 d’abril de 2013, a les 14:00 hores, al despatx de la
gerència de l’IMAS.
A les 10’00 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.
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