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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la 

documentació general presentada per a la licitació del contracte 

relatiu al servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el 

servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió 

social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, 

mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, en substitució del director gerent de l’Institut 

Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 

Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.

Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.

Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 

Sra Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d'Inserció Social. 

Secretària: Antònia Nicolau Llabrés,  tècnica d’Administració general de la Secció jurídica 

A Palma, 18 d'abril de 2018

A les 9.30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 

procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han 

optat a la contractació del servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el servei 

de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa 

d'Inserció Social de Mallorca, 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, les empreses licitadores que han presentat la documentació al 

Registre General són les següents:
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- Creu Roja Espanyola a les Illes Balears

- Fundació Social La Sapiència

- Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general 

presentada pels licitadors, i després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa 

de Contractació acorda el següent:

- 1) Admetre a la licitació a l'entitat Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, atès que 

la documentació que han presentat és correcte.

- 2) Respecte a l'entitat Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL, s'acorda demanar d'ofici

la inscripció al Registre Unificat de Serveis Socials.

 

- 3) Respecte a l'entitat Fundació Social La Sapiència s'acorda demanar d'ofici la 

inscripció al Registre Unificat de Serveis Socials.

Pel que fa als sobres presentats per la Fundació Social La Sapiència, aquesta 

entitat presenta tres sobres identificats de la forma següent:

- SOBRE NÚMERO 1: documentació general

- SOBRE NÚMERO 2: proposició econòmica

- SOBRE NÚMERO 3: proposició tècnica

Al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) dins els quadres de criteris 

d'adjudicació, a la lletra C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D'ADJUDICACIÓ» s'indica la documentació que s'ha d'incloure a cada sobre:

 Documentació Sobre núm.

1. Documentació general

2. Proposició econòmica

3. Millores quantificables objectivament

4.   Proposició tècnica (projecte tècnic) 

1

2

3

4

Atès l'exposat, la Mesa acorda requerir a la Fundació Social La Sapiència  per a què, 

abans de dia 20 d'abril a les 14.00 h, presenti per escrit, davant el Registre General de 

l'IMAS Juridicoadministratiu, un aclariment en relació amb el número del sobre 3 que 

ha presentat,  d'acord amb el quadre del PCAP que s'ha transcrit, amb l’advertiment 
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que, de no fer-ho, podrà ser motiu de no valoració de la proposició tècnica (projecte 

tècnic).

 

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). 

A les 10.00 hores 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

Mª Àngels Vanrell Julià  Francisca Martorell Pujadas

El tècnic del Servei de La tècnica de la Secció d'Inserció 

Gestió Econòmica Social

Bernat Torres Ripoll Maria Capellà Trobat
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