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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per adm etre a licitació i qualificar la 
documentació relativa als criteris no avaluables mi tjançant fórmules de la licitació del 
contracte de gestió del servei d’acolliment residen cial de menors en situació de 
desprotecció i dependents de l’IMAS, mitjançant pro cediment 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. Mercedes Palmer Cabrinetti, per substitució de Aina Bonet Vidal, interventora 

delegada de l’IMAS 
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de  Secció de Gestió Econòmica  
- Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família,  
- Sra. Mª Àngeles Fernandez Valiente, coordinadora d’Adolescència. 

 
La Sra. Maria Vicens Mayol,  coordinadora d’Infància, excusa la seva assistència 
 
Secretari: Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica 
administrativa de l’IMAS 
 
A Palma, 5 de desembre de 2011 
 
A les 14,10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
procedir admetre a licitació i qualificar la documentació relativa als criteris no avaluables 
mitjançant fórmules de la licitació del contracte de gestió del servei d’acolliment residencial 
de menors en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, mitjançant procediment obert 
i tramitació ordinària. 
 
Compareixen a l’acte, en representació de les entitats licitadores: 
 -Sra. Aina Ferrà Fluixà, amb DNI 41321006-B, per FUNDACIÓ MINYONES 
 -Sra. Margarita Vidaurreta Lafarga, amb DNI 30620624-B, per ASSOCIACIÓ 
PADRE MONTALVO 
 -Sra. Frederique Laloux Dallemagne, amb DNI 43055718-V, per INTRESS 
 -Sra. Ana Fons Binaches, amb DNI 20833420-C, per FUNDACIÓ DE 
SOLIDARITAT AMARANTA 
 -Sra. Rocio Baquero Ferreño, amb DNI 34068505-P, per ASSOCIACIÓ AMES 
 -Sra. Maria de Mar Ricord Servera, amb DNI 43062779-V, per FUNDACIÓ 
NATZARET 
 
No compareix ningú en representació de les altres entitats licitadores. 
 
Per part de la secretària delegada s’informa que, una vegada examinada la documentació 
requerida a la Mesa de dia 29 de novembre de 2011 i incorporats els informes i certificats 
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requerits a la mateixa Mesa, es constata que totes les entitats licitadores han esmenat les 
deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda 
admetre-les a la licitació: 
 

- FUNDACIÓ MINYONES: Programa A-2 
- ASSOCIACIÓ PADRE MONTALVO: Programa A-4 
- LLARS EL TEMPLE: Programa A-1 
- ASSOCIACIÓ AMES: Programa A-12, A-13 i A-14 
- COMUNIDAD DE ANIMACIÓN SECTOR VALENCIA-PALMA: Programa A-18 
- GREC. Programa A-7 i A-18 
- FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA: Programa A-10 i A-11 
- FUNDACIÓ NATZARET: Programa A-3, A-5, A-17 i A-18 
- PATRONAT AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS COMARCA D’INCA: 

Programa A-16 
- FUNDACIÓ ALDABA: Programa A-6 
- INTRESS: Programa A-8 i A-9 
- MATER MISERICORDIAE: Programa A-15 

 
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre 4 que conté el criteri d’adjudicació no 
avaluable mitjançant fórmules, d’acord amb la lletra B del quadre de criteris d’adjudicació del 
contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Aquest criteri és: 
 
 1) PROJECTE TÈCNIC: Fonamentació del programa, descripció de la metodologia 
de treball i la descripció dels mecanismes d’organització i funcionament de cada programa 
........  50 PUNTS 
 
La Mesa acorda sol·licitar al Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família un informe 
tècnic per avaluar aquest criteri d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de clàusules 
administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte 
de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que contenen els criteris 
avaluables mitjançant fórmules i  l’acceptació del preu de licitació, mitjançant el perfil del 
contractant de l’IMAS (www.imasmallorca.com). 
 
 A les 14:45 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    
  
 
Mª Àngels Vanrell Julià                  Álvaro Celdran Rasines 
  
 
Els vocals de la Mesa 
 
Inmaculada Borrás Salas          Mercedes Palmer Cabrinetti        Francisca Ramis Ferriol 
 
 
Manuel Gordo Sevilla                 Mª Ángeles Fernández Valiente  
  


