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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte del servei relatiu al programa Programa
d'Inserció Sociolaboral de suport a la Xarxa d'Inserció Social de l'Institut Mallorquí
d'afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
President: 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.
- Sra. Monserrat Sierra Queralt en substitució de la cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d'Immigració i
Inserció Social de l'IMAS
Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 10 de desembre de 2015
A les 9 hores i 40 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix per a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que
han optat a la contractació del servei relatiu al Programa d'Inserció Sociolaboral de
suport a la Xarxa d'Inserció Social de l'Institut Mallorquí d'afers Socials mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, ha presentat la documentació al Registre General, en temps i
forma La Fundació Social La Sapiència.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada per aquesta fundació, i després d’examinar detalladament la documentació,
la Mesa de Contractació constata que s’han observat els defectes o omissions següents:
o

L’acreditació de la personalitat de l’empresari: ha de presentar el NIF/CIF de la
fundació i els estatuts o l’acta fundacional.

o

El DNI del representant i el l'acreditació de la representació.

o

No ha quedat acreditada la solvència tècnica tal com s'estableix a la clàusula F.3
del Quadre de característiques del contracte del PCA: S’acreditarà mitjançant la
presentació d’una relació certificada de tots els serveis relacionats directament
amb l’objecte del contracte, prestats els darrers cinc anys, amb indicació de
l’import, les dates i l’administració contractant o entitat contractant. Els serveis
prestats a administracions públiques s’han d’acreditar mitjançant relació
certificada de l’administració que correspongui. Quan el destinatari sigui un
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subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
L’acreditació de la solvència es pot substituir per l’acreditació d’una classificació
suficient, adequada a l’objecte del contracte.
El certificat relatiu a la classificació del contractista que ha presentat la Fundació Social
La Sapiència signat pel seu representant no és suficient per acreditar la classificació,
s'ha de presentar si de cas el certificat original de classificació emès per l'organisme
competent.
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'entitat FUNDACIÓ SOCIAL LA
SAPIÈNCIA per a què, abans de dia 15 de desembre de 2015, a les 14.00 h, esmeni
davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment
que, de no fer-ho, no serà admesa a licitació. Aquest requeriment s’entendrà realitzat
amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir per obrir el sobre
4 que conté el projecte tècnic el proper dia 16 de desembre 2015 a les 10,30 hores, en
sessió pública, al despatx de Presidència de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010
Palma).
A les 9 hores i 50 minuts la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.
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