
Servei Juridicoadministratiu
Exp.: SER 09/18
Emissor: Acta/cph

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de 
l'informe tècnic de valoració del sobre 4 (projecte tècnic), l'obertura
del sobre 3 (proposta tècnica relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica mitjançant fórmula: millores quantificables 
objectivament) i 2 (proposició econòmica) dels licitadors admesos a 
la licitació del contracte del Servei per la Unitat Mòbil d'Emergència 
Social (UMES) i el Servei de Primera Acollida per a persones en 
situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social 
de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, en substitució del director gerent de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica de 
l’IMAS. 
Sr. Sebastià Cerdà Campomar, cap de la Secció d'Inserció Social de l'IMAS. 

Secretària: Cristina Pareja Hagenaers,  tècnica del Servei Juridicoadministratiu de 
l'IMAS.

A Palma, 15 de maig de 2018

A les 12.05 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 la proposició tècnica, 
projecte tècnic, relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor presentada, 
mitjançant el sobre núm. 4, per les entitats licitadores en el marc de la licitació del 
Servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i el Servei de Primera Acollida 
per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social 
de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
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Compareixen a aquest acte públic la Sra. Adoración París Hidalgo, amb DNI 
43158551V, i la Sra. Margarita Plaza Cabot, amb DNI 43130149C, en representació de 
CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS; i el Sr. Antonio Mascaraque Rojas, amb 
DNI 43141521F, en representació d'ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. 

La presidenta de la Mesa dóna la paraula al cap de la Secció d'Inserció Social qui 
llegeix i explica el contingut de l'informe de valoració de les proposicions tècniques 
presentades per les entitats licitadores ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. i 
CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. Aquest informe s'adjuntarà a aquesta 
acta i es publicarà al perfil del contractant de l'IMAS. El resum de les puntuacions 
obtingudes per ambdues entitats, d'acord amb aquest informe i una vegada aplicada 
la fórmula prevista als Plecs, és el següent:

Es convida als assistents a fer les manifestacions que considerin oportunes sobre 
aquest informe i sobre la puntuació. No hi ha cap intervenció per la qual cosa la Mesa 
de Contractació aprova, per unanimitat, l’informe tècnic de valoració.

Seguidament la Mesa procedeix  a l'obertura del sobre núm. 3 del LOT 2 relatiu al 
Servei de Primera Acollida que conté les proposicions tècniques relatives als criteris 
avaluables mitjançant fórmula de les entitats esmentades. 

En primer lloc s'obre el sobre núm. 3 de l'entitat ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA 
S.L., i es comprova que ha presentat tots els compromisos relatius a les millores 
d'àmbit social i sociolaboral prevists als Plecs que regeixen aquest contracte; en segon
lloc s'obr el sobre núm. de 3 de CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS i es 
constata que també ha presentat tots els compromisos referents a les millores 
indicades als Plecs. 

A continuació, a les 12:35 hores, per tal de verificar fefaentment el contingut 
d'aquestes millores i fer les valoracions adients , la Mesa de contractació acorda 
interrompre la sessió i els representants de les entitats surten de la sala.
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Ofertes Nom licitador PUNTUACIÓ

1 ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L 54,90 54,90 40,00
2 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 36,18 10,05

Valoració del 
projecte (sobre 100) 

Projecte millor 
valorat 



A les 12:55 hores es reprèn la sessió i la secretària de la Mesa comunica el resultat de 
la valoració realitzada amb les puntuacions següents:

MILLORES D'ÀMBIT SOCIAL

ENTITAT
 PLA

D'IGUALTAT

PLA DE
FORMACIÓ DEL

PERSONAL

MESURES DE
CONCILIACIÓ

LABORAL I
FAMILIAR

PLA O PROTOCOL
DE QUALITAT

TOTAL

ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA S.L.

2 2 4 2 10

CREU ROJA ESPANYOLA
A LES ILLES BALEARS

2 2 4 2 10

MILLORES D'ÀMBIT SOCIOLABORAL

ENTITAT
COMPROMÍS DE
CONTRACTACIÓ

INDEFINIDA

COMPROMÍS DE
CONTRACTACIÓ PERSONAL

AMB DIFICULTATS D'INSERCIÓ
LABORAL

PROCEDIMENT O
PROTOCOL DE
REDUCCIÓ DE
CONFLITCES

TOTAL

ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA S.L.

5 10 5 20

CREU ROJA ESPANYOLA
A LES ILLES BALEARS

5 10 5 20

Per tant, una vegada sumada la puntuació parcial de cada entitat,  ambdues obtenen 
la puntuació màxima de 30 punts cada una.

Es dóna l'oportunitat als assistents en representació de les entitats perquè facin les 
observacions o manifestacions que estimin convenients.

Tot seguit es procedeix a l'obertura del sobre 2 amb la proposició econòmica relativa 
al LOT 1 del Servei d'UMES de CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS, única 
entitat que ha presentat una oferta per aquest lot i es comprova que aquesta oferta 
s'ajusta al model d'oferta econòmica del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
del contracte, i que no es tracta d'una oferta anormalment baixa o desproporcionada 
d'acord amb l'article 152 del TRLCSP. L'import de l'oferta econòmica presentada, 
sense IVA, és el següent:
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Ofertes Nom licitador OFERTA ECONÒMICA 

1 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 606.431,34 606.431,34

Millor oferta 
econòmica 



Immediatament després s'obren els sobres 2 del LOT 2 del Servei de Primera Acollida 
amb les ofertes econòmiques presentades per les entitats licitadores ESTUDI 6 
GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. i CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. Es 
verifica que aquestes ofertes s'ajusten al model d'oferta econòmica del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars del contracte i que no es tracta d'ofertes 
anormalment baixes o desproporcionades d'acord amb l'article 152 del TRLCSP. 

Els imports de les ofertes dels licitadors són els següents:

Una vegada sumades les puntuacions parcials obtingudes per les entitats licitadores 
en cada un dels apartats que s'han indicat el resultat final és aquest:

En aquest moment la Sra. París, representant de CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES 
BALEARS, fa constar que no s'ha obert el sobre núm. 3 del LOT 1 del Servei de la 
UMES i la Mesa acorda obrir-lo inmediatament. El Sr. Mascaraque, representant 
d'ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L., abandona la sessió a les 13:06 hores.

La Mesa procedeix a obrir el sobre i a verificar quines de les millores quantificables 
objectivament i previstes als Plecs s'ofereixen, concretament són: programes dels 
tallers d'educació par a la salut i minimització de riscos, un espai per custodiar la 
documentació dels usuaris del servei, l'aportació de cotxeria per als vehicles i 
magatzem per als materials del servei i de dos vehicles addicionals a la furgoneta per 
la prestació del servei.

En conclusió, i a la vista dels resultats de les puntuacions, la Mesa de Contractació 
acorda proposar a l’òrgan de contractació:
-Pel que fa al LOT 1 SERVEI UMES: que requereixi a CREU ROJA ESPANYOLA A LES 
ILLES BALEARS, única entitat que ha presentat una oferta, perquè constitueixi la 
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Ofertes Nom licitador Millor oferta

1 ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L 18,74 40,00 30 88,74 88,74
2 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 20,00 10,05 30 60,05

PUNTUACIÓ 
OFERTA 

ECONÒMICA

PUNTUACIÓ 
PROJECTE 

TÈCNIC

PUNTUACIÓ 
MILLORES 
OFERIDES

Puntuació 
final

Ofertes Nom licitador OFERTA ECONÒMICA 

1 ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L 821.221,58 18,74
2 CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 769.477,56 769.477,56 20,00

Millor oferta 
econòmica 

PUNTUACIÓ 
OFERTA 

ECONÒMICA



garantia definitiva d'acord amb la clàusula 19 del PCAP i aporti la documentació 
contemplada a la clàusula 20 del PCAP.
-Pel que fa al LOT 2 SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA: 

1. Que classifiqui les ofertes presentades per l'ordre decreixent següent:
1er: ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. 
2n: CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

2. Que requereixi a ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L., entitat que ha 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè constitueixi la 
garantia definitiva d'acord amb la clàusula 19 del PCAP i aporti la 
documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP.

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que 
considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13:10 hores la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, 
aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap del Servei       El cap de la Secció d'Inserció Social
de Gestió Econòmica

Bernat Torres Ripoll       Sebastià Cerdà Campomar
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