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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la lectura de l'informe sobre el
projecte tècnic i l’obertura dels sobres núms. 2 i 3: proposició tècnica relativa
als criteris avaluables mitjançant fórmules i propo sició econòmica (acceptació
del preu), del contracte de 13 places del servei d’ acolliment residencial en centre
d’acció educativa especial mitjançant procediment o bert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Álvaro Celdrán Rasines, director  gerent  de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Maria Luisa Martí Llorca, directora de les Llars del Menor.

La  Sra. Joana Roca Coll, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
excusa la seva assistència.

Secretaria: Sra. Amparo Solanes Calatayud, cap de la Secció jurídica administrativa de
l’IMAS.

A Palma, 8 de setembre de 2014

A les 9’45 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l’obertura dels sobres núms. 3 i 2: proposició tècnica relativa a la Major
dotació  de  Recursos  Humans, Recursos  materials  i  equipaments  i  les Millores  de
caràcter  social  (criteris  avaluables  mitjançant  fórmules)  i  la  proposició  econòmica
(acceptació del preu),  presentada per la entitat AMADIBA  (Asociación de madres y
padres de personas con discapacidad de las Illes Balears), única empresa presentada
a la licitació de la contractació de referència.

A l’acte d’obertura compareixen en representació de l'entitat licitadora:
- Sra. Linda Vives Jusgen, amb DNI 43088617A
- Sra. Catalina Más Balaguer, amb DNI 43097169E

Per part de la secretària delegada es dóna compte de l’informe tècnic realitzat  pel
Servei  de Protecció al  Menor i  Atenció a la Família  per avaluar el  Projecte Tècnic
(sobre 4)  d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de clàusules administratives.

Es  fa  constar  a  l’informe  esmentat  que  el  projecte  tècnic  presentat  per  l’entitat
AMADIBA es adequat al  servei  a contractar  per part de l'IMAS i  es destaquen les
millores tècniques presentades per l'entitat sobre els requisits mínims exigibles segons
el plec de prescripcions tècniques.  
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La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe esmentat.

Seguidament es procedeix a l’obertura dels sobres 2 i 3 i  es constata que l’entitat
licitadora  ha presentat  l’acceptació  de  preu de licitació  correctament,  mitjançant  el
model previst al PCAP (Annex II).

A continuació s’obre el sobre 3 que conté la proposició tècnica relativa  als criteris
avaluables mitjançant fórmules. No s’ha realitzat valoració dels criteris atès que només
s’ha presentat una entitat licitadora.
Les millores que oferta l’entitat licitadora són:

A. Major dotació de Recursos Humans
� Increment de la dotació de l'equip tècnic: psicòleg, director d'àrea de menors,

amb funcions de coordinador general dels dos centres i de psicòleg, a jornada
completa.

� Increment de la dotació de l'equip educatiu: 
- dos educadors, amb titulació superior en psicologia, a jornada completa

� Increment de la dotació de personal d'activitats auxiliars o complementàries:
- un auxiliar-coordinador d'àrea d'integració soci-comunitària, a jornada completa, amb
formació professional grau superior tècnic en activitat física i animació esportiva
- un auxiliar-coordinador de l'àrea de tasques de la llar, a jornada completa, animador
sociocultural i grau en Treball Social

B. Recursos materials i equipaments
1. Equipament per al programa propietat de l’entitat o contracte de lloguer per un
termini igual o superior a 4 anys:

1.1 L'entitat disposa d'un contracte de lloguer de l'habitatge ubicat al carrer  
Mateu Obrador de Palma, per un període de 5 anys renovables.  
1.2 L’entitat disposa de quatre contractes de lloguer, amb opció de compra,  
sobre cada un dels habitatges que conformen el centre 4x4 de Sa Pobla, amb 
una durada de 5 anys. 

2. Pla de manteniment i millores addicionals de l’equipament:
2.1.  Sa Pobla,  Centre 4x4:  disposa d'una zona exterior  privada,  configurada per 4
terrats  annexes,  amb  una  superfície  total  de  160  m2  i  un  Hort  urbà  cedit  per
l'Ajuntament.
2.2. Palma, Centre Mateu Obrador: disposa d'un terrat privat i un pati comunitari d'uns
300 metres , d'accés exclusiu per els veïnats.
2.3.  L'entitat  disposa  d'un  servei  de  manteniment  propi  integrat  per:  un  cap  de
manteniment a jornada completa i localització 24 hores i un oficial de manteniment a
jornada completa.
2.4. L'entitat disposa d'un contracte de lloguer, en modalitat de renting amb l'empresa
Multiauto  i  disposa  en  l'actualitat  de  2  furgonetes  Peugeot  Expert,  de  9  places
cadascuna, i un vehicle Chevrolet Orlando, de 7 places.

C. Clàusules socials:
���� Pla d’igualtat implantat a l’entitat i mesures de conciliació.
���� Presenta 2 contractes laborals vigents de personal amb discapacitat.

 
La Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
de 13 places del servei d’acolliment residencial en centre d’acció educativa especial
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per  a  menors  en  situació  de   desprotecció  i  dependents  de  l’IMAS  a  la  entitat
Associació AMADIBA.

A les 09’55 hores 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

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de                      La directora de les Llars del Menor
la secció d’Ingressos

Francesca Ramis Ferriol Maria Luisa Martí Llorca
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