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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l 'informe tècnic i
l'obertura  dels  sobres  3  i  2  que  contenen  els  crite ris  abaluables  mitjançant
fórmules i l'oferta econòmica presentats per a la l icitació del contracte del servei
relatiu  al  programa  Programa  d'Inserció  Sociolabora l  de  suport  a  la  Xarxa
d'Inserció  Social  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  S ocials mitjançant  procediment
obert i tramitació ordinària 

Assistents:

Presidenta:  Caterina  Mas  Bennasar,  directora  insular  d'Inclusió  Social   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 subsitució de la cap de la Secció  d’Ingressos

del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, 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, 21  de desembre  de 2015

A les  9  hores  i  05  minuts  s'ha constituït  la  Mesa  de Contractació,  en la  forma que
precedeix  per  a  l'obertura  del  sobres  3  que   conté els  criteris avaluables mitjançant
fórmules i el sobre 2 (oferta econòmica)  presentada per Fundació Social La Sapiència,
única entitat  que han optat  a la  licitació  del  contracte 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 

A continuació, es dóna lectura a l'informe tècnic emès pel Cap de Secció d'Immigració i
Inserció  Social  relatiu  a  la  proposta  tècnica  presentada  per  la  Fundació  Social  La
Sapiència, única entitat que s'ha presentat,  segons el  qual  aquest  projecte  és  apte.
Aquests informe s’adjunten a la present acta.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe tècnic de valoració.

Després s'obren els sobres 3 que  conté els criteris avaluables mitjançant fórmules i el
sobre 2 (oferta econòmica)  presentats per Fundació Social La Sapiència i a continuació
es detallen les millores sodcials oferides: 

1.- Aportació de voluntariat per a donar suport a t asques del servei:
-Dos places de voluntaris  que es dedicaran a l'atenció telefònica del  servei  (4 hores
diàries de dilluns a divendres. (total 20 hores setmanals).
-Un  voluntari  per  acompanyaments  a  les  persones  que  ho  necessitin  (gestions
administratives, visites mèdiques..). 2 hores diàries.
- Un voluntari que impartirà formació sobre salut i higiene.
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2.- Realització de cursos i altres activitats que c omplementin les actuacions:

Cursos:
- Al casal de Ruberts (Sencelles) taller de vivenda i feines domèstiques i manteniment: 2
dies mensuals a 4 h. (total 96  hores per any). Total en dos anys 192 hores.
- Al casal de Ruberts (Sencelles) taller de cuina de temporada aprofitant la matèria del
propi hort: 1 dia a 7,5 hores (total 390 hores per any). Total en dos anys 780 hores.
-  Al  casal  de  Son  Ribes  (Palma)  curs  d'electricitat  i  llanterneria  on  s'impartiran
coneixements bàsics de manteniment d'una casa i prevenció d'accidents elèctrics. 2 dies
mensuals de 4 hores cada un. (total 96 hores). Total en dos anys 192 hores.
- a l'hort de Binicanella (Bunyola). Coneixements bàsics del funcionament d'un hort. 2
dies mensuals de 4h. (total de  96 hores per any).

Atès  que  únicament  es  compta  amb una entitat  admesa  a  la  licitació,  no  procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris.

Es procedeix a obrir el  obre núm. 2 que conté l'oferta econòmica de la Fundació Social La
Sapiència i es constata que les proposta  s’adapta al model contingut a l’annex 2 (Model
d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
contracte en qüestió.

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
del servei relatiu al programa d'inserció sociaolaboral de suport a la xarxa d'inserció social
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials  a la Fundació Social La Sapiència.

A les  9 hores i  15  minuts la  presidenta  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

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap de la Secció d'Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica El  Cap  de  la  Secció  d'Immigració  i

Inserció Social

Monserrat Sierrra Queralt Sebastià Cerdà Campomar
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