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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l’informe relatiu
als criteris NO avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura de la proposició
econòmica i  de la  proposició tècnica relativa  a  criteris avaluables  mitjançant
fórmula,  presentades  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. 

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

En representació de l'entitat licitadora  FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
assisteixen:

- la Sra. Juana López Martínez, amb DNI 05.635.943-T
- la Sra. Susana Pulido Sancho, amb DNI 43.090.366-G.

A Palma, 26 de març de 2015

A les 10’00 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 proposta relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentada i admesa a la licitació per 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.

La  secretària  de  la  Mesa,  en  referència  a  l’informe  tècnic  de valoració  de  l'oferta
presentada i admesa a la licitació, emès en data 24 de març de 2015 per la Sra. Juana
Roca Coll, cap del Servei de Menors i Família, i que s’adjunta a la present acta, indica
que el projecte tècnic presentat per la  FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
s'ha valorat com adequat a l'exigit  al Plec de prescripcions tècniques que regeix el
contracte.

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
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No es realitza cap tipus de manifestació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.

Seguidament,  es procedeix a l’obertura  dels sobres núm. 2 (Oferta econòmica) i  3
(Clàusules socials, Recursos materials i equipaments i Facilitats d’inserció laboral) de
l'entitat admesa a licitació, i es constata que la proposta de la licitadora s’adapta al
model  contingut  a  l’annex  2  (Model  d’oferta  econòmica)  del  Plec  de  clàusules
administratives  particulars  que  regeix  el  contracte  en  qüestió.  No  s'ofereix  cap
percentatge de baixa respecte al preu unitari màxim de licitació (99,36 €/dia/plaça).

A continuació es detallen les millores ofertes:

 Major dotació de recursos humans: s'ofereixen 4 hores de treballador social i
15 hores d'una treballadora familiar.

 Pla d'Igualtat i aplicació efectiva de mesures de conciliació de la vida familiar.
 Facilitats a la inserció laboral: - Projecte sociolaboral.

- Conveni amb Fundación ADECCO.
- Conveni amb Fundación INTEGRA.

Atès que únicament es compta amb una entitat admesa a la licitació, no procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris.

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte a l’entitat FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA.

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

A les 10’15 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
del Servei de Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol
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