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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 fórmules i  de preu relatiu a la contractació 
del programa B-5 “Intervenció socioeducativa a domicili amb educadors familiars” del 
contracte del servei d’intermediació familiar durant el període 2012, 2013 i 2014, amb 
entitats col·laboradores en guarda de menors i integració familiar, que inclou la 
condició especial d’execució consistent en que  el 75% del personal que executarà el 
contracte ha de disposar de contracte en vigor de durada igual o superior a 2 anys, 
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. Mercedes Palmer Cabrinetti, per substitució de la Sra. Aina Bonet Vidal, 

interventora delegada de l’IMAS
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de  Secció de Gestió Econòmica 
- Sra. Margarita Bestard Casaus, cap de Secció de menors i família, 

El Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció al Menor i atenció a la Família, i el 
Sr. Miquel Caldentey Bisbal, tècnic de la Coordinació  menors i família, excusen la seva 
assistència.

Secretària: Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, tècnic d’administració general del Servei 
jurídicoadministratiu de l’IMAS

A Palma, 14 de maig de 2012

A les 14.00 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  de preu, relatius a la contractació dels programa B-5 “Intervenció 
socioeducativa a domicili amb educadors familiars” del  contracte del servei d’intermediació 
familiar durant el període 2012, 2013 i 2014, amb entitats col·laboradores en guarda de 
menors i integració familiar, que inclou la condició especial d’execució consistent en que  el 
75% del personal que executarà el contracte ha de disposar de contracte en vigor de durada 
igual o superior a 2 anys, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

No compareix ningú en representació de l’entitat licitadora.

Per part de la secretària delegada es dóna compte de l’informe tècnic emès 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 les entitats admeses a la licitació. 
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La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe esmentat, els quals s’adjunta com 
a annexe a aquesta acta.

Seguidament es procedeix a l’obertura dels sobres 2 i es constata que el licitador ha 
presentat la seva oferta correctament mitjançant el model previst al PCAP (Annex I).

A continuació s’obre el sobre 3.

No es realitza valoració d’aquest criteris atès que només s’ha presentat una entitat licitadora 
al programa.

La Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del programa licitat 
a l’entitat GREC.

A les 14:05 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 Margarita Bestard Casaus
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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS I ESPECIFIQUES PER A LA CONTRACTACIO D’UN PROGRAMA 
DE MEDIACIÓ I INTEGRACIÓ FAMILIAR PER A MENORS EN SITUACIÓ DE 
DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’ANY 
2012-2013. 

D’acord amb l’anunci de licitació del contracte administratiu per desenvolupar els 
Programes de Mediació i Integració Familiar per a menors, publicat al BOIB núm. 58, 
de 19 d’abril de 2012.

DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA: 
Programa B-5 : Intervenció socioeducativa a domicili amb educadors familiars per a 
menors en situació de risc i desprotecció dependents del Consell de Mallorca.

EMPRESA LICITADORA: Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) 
CIF: G-07267628

DOCUMENTACIO DE LA PROPOSICIÓ TÈCNICA: 
L’entitat licitadora ha presentat la següent documentació que s’ajusta al plec de 
prescripcions tècniques generals segons els diversos apartats de valoració de les 
proposicions desglossats d’acord a la clàusula 15 A d’aquest plec de prescripcions 
tècniques: 

 Projecte tècnic que inclou: 

  Objectius, metodologia, criteris tècnics del programa i temporalització de la seva 
intervenció.

 Recursos materials en què compte l’entitat.

 Recursos humans de l’entitat, fent referència a horaris, formació prèvia i permanent, 
formes de contractació i de substitució.

 Pla d’actuació i desenvolupament del programa.

 Oficina de mínim 20 m².

 Programa de formació per als professionals. 

 Disponibilitat telefònica.

 Serveis administratius o una oficina oberta al públic amb sistemes informàtics 
actualitzats.

 Equipament adequat per dur a terme els objectius del programa.

Per tant, la proposició tècnica compleix amb el que s’estableix en el plec de 
prescripcions tècniques generals i particulars
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MILLORES PRESENTADES PER L’ENTITAT LICITADORA: 
 En programes complementaris:

o Taller espai familiar
o Taller d’educació familiar

Palma, 10 de maig de 2012

Margarita Bestard Casaus Antònia Cerdà  Martorell

Joan Escandell Mayans Miquel Caldentey Bisbal
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