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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  d'acolliment
residencial de menors de 0 a 3 anys, en situació de desprotecció i dependents
de l'IMAS, amb les seves mares, per a la seva capacitació de criança i suport
psicosocial  (6  places),  anomenat  PROGRAMA  BRESSOL,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr.  Álvaro Celdrán Rasines, 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.  Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció  d’Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Juana Roca Coll, cap del Servei de Menors i Família.

Secretari:  Sra.  Isabel  Moragues  Marqués,  tècnic  d’Administració  general  de  la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 17 de març de 2015

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 d'acolliment residencial de menors de 0 a
3 anys, en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb les seves mares,
per  a  la  seva  capacitació  de  criança  i  suport  psicosocial  (6  places),  anomenat
PROGRAMA BRESSOL, 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, únicament ha presentat la documentació al Registre General
l'entitat FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general presentada per l'entitat licitadora i, després d’examinar-la detalladament, la
Mesa  de  Contractació  constata  que  s’han  observat  els  defectes  o  omissions
següents:

O El  DNI  de  la  representant,  Sra.  Pilar  Casas  Navarro,  s'ha  presentat
mitjançant  còpia  simple  i,  segons  la  clàusula  14.3  del  Plec  de  clàusules
administratives particulars (PCAP) que regeixen aquest  contracte,  Tota la
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documentació que han de presentar els licitadors ha de ser original o bé còpia
que tengui el caràcter d’autèntica o compulsada, conformement a la legislació
vigent  en la matèria.  Se n’exceptua el  document  acreditatiu de la  garantia
provisional, si escau, del qual han d’aportar l’original.

O No  ha  quedat  acreditada  la  solvència  econòmica  i  financera  tal  com
s'estableix a la clàusula F.2 del Quadre de característiques del contracte del
PCA:  Declaració  sobre  el  volum  anual  de  negocis  en  l’àmbit  d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, per import igual o superior a dos-cents
vint-i-un  mil euros amb quatre euros amb seixanta cèntims (221.004,60 €) o
justificant d'assegurança d'indemnització per riscos professionals per import
igual o superior al de l'anunci de licitació.  

Per  tot  això,  la  Mesa  acorda  que  es  requereixi  a  l'entitat  FUNDACIÓN  DE
SOLIDARIDAD AMARANTA per a què, abans de dia 20 de març 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 quan arribi la
resta de proposicions presentades per correu.

A les 9’45 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 Secció d'Ingressos La  cap del Servei de Menors
del Servei de Gestió Econòmica i Família

Francesca Ramis Ferriol  Juana Roca Coll
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