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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per obrir el sobre 3 (proposició
tècnica) presentat per a la licitació del contracte administratiu especial 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 2013
Assistents:
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS).
Vocals:
-Sra. Inmaculada Borras Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de secció del Servei de Gestió Econòmica
de l’IMAS.
- Sr. Tòfol Sastre Ramis, cap de la Secció de Prestacions de l’IMAS.
Secretària: Amparo Solanes Calatayud, cap de Secció del Servei Jurídicoadministratiu.
Palma, 21 de desembre de 2012
A les 12’30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per obrir el sobre de la proposició tècnica presentada pels licitadors que han optat a la
contractació de referència. Atès que té caràcter públic, compareixen a l’acte
d’obertura:
- Sra. María Nadal Quetglas, amb DNI 43123512-F, en representació de
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS.
- Sra. Aina Capellà Ripoll, amb DNI 43011073-S, en representació de la
FUNDACIÓ IRES.
- Sra. Antonia Bibiloni Riera, amb DNI 43047590-P, en representació de
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
La secretària delegada de l’IMAS fa constar que de les tres empreses que havien
d’esmenar les deficiències detectades a la documentació administrativa general han
esmenat en temps i forma les tres: FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS, ASSOCIACIÓ
AULA CULTURAL i FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L. per la
qual cosa la Mesa acorda admetre-les a la licitació.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 i es constata que conté la
proposició tècnica, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques que regeixen el contracte, i que les entitats es presenten als següents
programes:
- ASSOCIACIÓ PA I MEL: programa 3
- FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS: programes 1 i 2
- ASSOCIACIÓ AULA CULTURAl: programa 2
- FUNDACIÓ IRES: programa 4
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- FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.L: programes 1,2,3,4.
Atès que es tracta de documentació que s’ha de valorar d’acord amb criteris
d’adjudicació no avaluables mitjançant fórmules, la Mesa acorda sol·licitar als tècnics
de la Secció de Prestacions un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb
la clàusula 13 del plec de clàusules administratives.
Una vegada elaborat aquest informe es convocarà als interessats a l’acte d’obertura
dels sobre núm. 2 que conté l’oferta econòmica.
Es convida les persones assistents que examinin la documentació i exposin les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.
A les 13,00 hores la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
Vist i plau
La secretària de la Mesa

El president de la Mesa

Amparo Solanes Calatayud
- Vocals:
La secretària delegada

Álvaro Celdran Rasines

La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

La cap de Secció d’Ingressos
Prestacions

El cap de la Secció de

Francisca Ramis Ferriol

Tòfol Sastre Ramis
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