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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura dels sobres 3 i 2, que 
contenen els criteris avaluables mitjançant fórmule s i l’acceptació del preu de licitació 
relatius al contracte de gestió del servei públic e n modalitat de concert de 10 places 
d’intervenció terapèutica en acolliment residencial  per a menors amb necessitats 
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. Serafin Carballo García, cap de Secció d’Infància i Família  
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de  Secció de Gestió Econòmica 
 

El Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família i la 
Sra. Maria Luisa Martí Llorca, directora de les Llars de Menors excusen la seva assistència. 
 
Secretaria: Sra. Amparo Solanes Calatayud, cap de la Secció jurídicoadministrativa de 
l’IMAS. 
 
A Palma, 30 d’abril de 2013 
 
A les 10.10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a 
l’obertura dels sobres 3 i 2  que contenen la documentació relativa als criteris avaluables 
mitjançant fórmules i l’acceptació del preu de licitació, relatius al contracte de gestió del 
servei públic, en modalitat de concert, de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment 
residencial per a menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció i 
dependents de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Compareixen a l’acte públic, en representació de la entitat licitadora AMADIBA: 
 

- Sra. Jane King Grácia, amb DNI 38171426M 
- 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 lletra B del quadre de criteris d’adjudicació del contracte del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, presentat per l’entitat admesa a la licitació. 
Es fa constar a l’informe esmentat que el projecte tècnic presentat per l’entitat AMADIBA 
s’adequa al plec de prescripcions tècniques i que la proposta ofertada per l’entitat AMADIBA 
es superior als requisits mínims que es demanen. Concretament a l’apartat 6, en relació a la 
plantilla, la entitat oferta de més: 

� Director d’àrea de menors 
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� Responsable d’acció educativa 
� 3 educadors més dels exigits 
� 2 auxiliars educatius més dels exigits 

Pel que fa als requisits que s’exigeixen a l’apartat 7.3 sobre el projecte tècnic, el projecte 
presentat per AMADIBA cobreix tots els punts i apartats que s’especifiquen al plec de 
prescripcions tècniques. 
Així mateix es valora favorablement per l’ampliació dels requisits establerts al plec de 
prescripcions tècniques: 

� La ubicació de l’equipament al municipi de Sa Pobla 
� El compromís de posar en marxa un projecte d’hipoteràpia i equitació terapèutica. 
� El compromís de posar en marxa un projecte de “Vela terapèutica adaptada. 
� L’escola de pares i mares i les intervencions a domicili. 
� Seguiment posterior a la sortida del centre durant 6 mesos o un any. 
� L’organització dels recursos humans suposa una atenció de qualitat per contemplar 

torns estables del personal, vacances que es cobreixen per l’educador més ú. 
� Forta aposta per un projecte d’integració comunitària dels infants i joves. 
� Aposta per  la  formació continuada del  seu  personal  i  presenta un model d’ 

 incorporació dels nous professionals. 
� L’entitat contractarà a cada menor una assegurança dental amb ADESLAS. 
� L’entitat ha desenvolupat instruments de valoració propis per avaluar la càrrega de 

feina de cada un dels llocs de treball o la idoneïtat dels professionals per ocupar-lo 
� Els nivells d’exigència d’ètica professional a tots els treballadors del projecte i de 

compromís assolit en relació a garantir les bones pràctiques. 
 
Per altra banda  destaca l’informe del Servei de Menors i Família que suposa una millora en 
la qualitat de la gestió l’ús de la base de dades IXISSOCIALGEST. 
 
 La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe esmentat. 
 
Seguidament es procedeix a l’obertura dels sobres 2 i es constata que l’entitat licitadora ha 
presentat l’acceptació de preu de licitació correctament mitjançant el model previst al PCAP 
(Annex I). 
 
A continuació s’obre el sobres 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 

� Millores en relació a l’ampliació de dotació de personal: ampliació a jornada completa 
del professional psicòleg 

� Millores respecte a l’incorporació de nous professionals com a major dotació de 
personal especialitzat incrementant l’equip professional amb la creació de les figures 
de:  responsable d’acció socio-comunitària, responsable d’acció educativa, una 
directora de menors, un coordinador  responsable  de  serveis  generals: alimentació, 
neteja, roba personal i llenceria. 

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: l’entitat disposa de quatre contractes de lloguer amb opció de 
compra amb una durada de 5 anys sobre cada un dels habitatges que conformen el 
centre 4x4 de Sa Pobla on es desenvoluparà el servei. 
2. Pla de manteniment i millores addicionals de l’equipament: 
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�  l’entitat oferta la contractació d’un professional de coordinació de serveis 
generals. 

� Control setmanal de les instal·lacions per certificar l’estat de les mateixes 
� Reparació d’incidències en un termini de 15 dies 
� El centre és de primera ocupació 
� Tot el mobiliari és nou i de caràcter funcional 

      3. Espais verds i/o oberts: el centre disposa de quatre terrats de 160 m2 d’ús exclusiu 
      dels residents. 
C. Clàusules socials: 

� Disposa d’una Certificació FEAPS sobre la bona pràctica “Conciliar la vida laboral y 
familiar” 

� Pla d’igualtat implantat a l’entitat i mesures de conciliació. 
  
La Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de 
gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció terapèutica en 
acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives especials en situació de  
desprotecció i dependents de l’IMAS a la entitat Associació AMADIBA. 
 
A les 10:30 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta 
acta.  
 
 
La secretària de la Mesa            El president de  la Mesa    
  
 
Amparo Solanes Calatayud                 Álvaro Celdran Rasines 
  
Els vocals de la Mesa 
 
Inmaculada Borrás Salas           Aina Bonet Vidal               Francesca Ramis Ferriol  
 
 
 
Serafin Carballo García  
  


