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Acta de la mesa de contractació constituïda per a l a lectura de l’informe relatiu
als  criteris  NO  avaluables  mitjançant  fórmules  i  l' obertura  de  la  proposició
tècnica  que  conté  criteris  avaluables  mitjançant  fo rmules  (Sobre  3)  i  de  la
proposició  econòmica  (sobre  2)  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte
administratiu  especial  per  desenvolupar  quatre  (4)  programes  formatius,
d’inserció  social  i  laboral  per  donar  una  atenció  p rioritària  a  les  necessitats
d’inserció de les persones destinatàries de la rend a mínima d’inserció per a l’any
2015 i 2016, mitjançant procediment obert i tramita ció 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. Montserrat Sierra Queralt, cap de la Secció de comptabilitat del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar,  cap de la Secció de Prestacions

Secretària:  Sra.  Amparo  Solanes  Calatayud,  cap  de  secció,  del  Servei
Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

Palma, 12 de desembre de 2014

A les 9’30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentades i  admeses a la licitació per
desenvolupar 4 programes formatius d’inserció social i laboral per a donar una atenció
prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima
d’inserció per a l’any 2015 i 2016 i posteriorment per a la obrir la proposició tècnica de
Millores  Socials  (sobre  3)  i  la  proposició  econòmica  (sobre  2)  presentades  pels
licitadors que han optat a la contractació de referència. Atès que té caràcter públic,
compareixen a l’acte d’obertura:

- Mª Margalida Garcia Morro, amb DNI 43108729J, en representació de PROBENS,
Promoció i Benestar Social

-  Antònia  Bibiloni  Riera,  amb DNI  43047590P,  en  representació de  l'ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL.

-  Maria  del   Carme Serra  Gelabert,  amb DNI  43.076.496  A,  en  representació  de
FUNDACIÓ IRES.
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Per part de la secretària delegada es dóna compte de l’informe tècnic emès en data 9
de desembre de 2014 per la Secció de Prestacions, per avaluar el Projecte Tècnic
(sobre 4),  d’acord amb el punt 13 del Plec de prescripcions tècniques i de la lletra B
del Quadre de criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives.

Es fa constar a l’informe esmentat que els projectes tècnics presentats per les entitats:
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L (Programa Formatiu Palma 1)
ASSOCIACIÓ  PA  I  MEL  (Programa  Formatiu  3)  i  FUNDACIÓ  IRES  (Programa
Formatiu 4) s'adeqüen al contingut tècnic exigit als plecs de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives.

Respecte de les entitats PROBENS i ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL que liciten pel
mateix programa formatiu (Palma 2) el senyor Bruno Fernàndez Cladera, tècnic de la
Secció de Prestacions, explica la màxima puntuació obtinguda en la valoració tècnica
pel  projecte presentat  per  l'Associació  Aula  Cultural,  segon consta  a  l'informe que
s'adjunta a aquesta acta. 

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe.

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 3 relatiu a les Millores Socials, les
entitats licitadores proposen les següents:

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L (Programa Formatiu Palma 1)
proposa la realització de les següents xerrades i tallers per a la recerca de feina:

*Taller d'habilitats socials
*Taller de selecció de personal
*Grup de recerca de feina
*Rutes de recerca de feina

Així  mateix  proposa  un  reconeixement  individual  i  acte  d'entrega  de diplomes  als
destinataris del programa formatiu.

PROBENS (Programa Formatiu Palma 2):
*Cobertes enjardinades
*Horts urbans
*Jardins comestibles i medicinals
*Jardins verticals
*Emprenedoria i autoocupació
*Taller d'estrangeria
*Drets i deures del treballadors
*Informació de tipus de contractes i parts d'una nòmina
*Coaching per reinventar-se professionalment
*Cerca d'oportunitats a Europa

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL (Programa Formatiu Palma 2)
*Taller de recerca i feina a través d'Internet
*Taller de webmail
*Taller crea el teu propi curriculum
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*Xerrada sobre autoocupació 
*Xerrada  sobre imatge professional
*Taller d'entrevista

ASSOCIACIÓ PA I MEL (Programa Formatiu 3)
* Taller «Projecte Arroçet»
* Taller «Projecte Tamagad»

FUNDACIÓ IRES (Programa Formatiu 4)
*L'entrevista de feina i el seu entrenament
*Quin perfil cerquen en l'hoteleria
*Millora la teva comunicació
*Cercar feina per internet
*Millora la gestió del temps

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  2  (proposició  econòmica).  Es
constata  que  les  propostes  s’adapten  exactament  al  model  contingut  a  l’annex  1
(Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix
el contracte en qüestió. Els percentatges de baixa que les entitats licitadores ofereixen
sobre el pressupost de licitació (IVA i Beques exclosos) són:
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L, Programa Formatiu Palma 1:
20%
PROBENS, Programa Formatiu Palma 2: 1%
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL, Programa Formatiu Palma 2: 1%
ASSOCIACIÓ PA I MEL,  Programa Formatiu 3: 5,52%
FUNDACIÓ IRES, Programa Formatiu 4: 3,5%

A les 9’45 hores la secretària acorda interrompre la Mesa de contractació a l’objecte de
realitzar la valoració d’aquest criteri.

A les 10’00 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració
realitzada respecte de les dos entitats que liciten pel mateix programa formatiu Palma
2:

Proposta

tècnica

Oferta

Econòmica

Final

Millores

Socials

Puntuació

Total

Nom LICITADOR PEf Pmf Ptotal

Associació Aula Cultural 50,00 40,00 10,00 100,00

PROBENS  0,00 40,00 10,00 50,00

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels
Programes Formatius a les entitats:
Palma 1: FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L
Palma 2:  Associació Aula Cultural
Programa formatiu 3:  ASSOCIACIÓ PA I MEL
Programa formatiu 4: FUNDACIÓ IRES

Es  convida  les  persones assistents  que exposin  les  observacions  o  reserves  que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.
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A les 10'15 hores  la presidenta 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

Amparo Solanes Calatayud Álvaro Celdran Rasines

Vocals:

La secretària delegada   La interventora delegada

Inmaculada Borras Salas               Francisca Martorell Pujadas

La cap de la 
Secció d'ingressos  del Servei de Gestió Econòmica     El cap de la Secció de  

Prestacions
 

Montserrat Sierra Queralt                                                     Sebastià Cerdà Campomar
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