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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 presentada 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 (lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Tomás Roca, en substitució de la Sra. Aina Bonet Vidal,
interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció Comptable del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Tòfol Sastre Ramis, cap de la Secció de Prestacions de l’IMAS.
Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
En representació de les entitats licitadores assisteixen:

- la Sra. Maria del Carme Serra Gelabert, amb DNI 43.076.496 A, en representació
de FUNDACIÓ IRES.
- les senyores Antonia Bibiloni Riera, amb DNI 43.047.590 P, i María Olivera, amb
DNI X 4300952 K, en representació de ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
A Palma, 3 de gener de 2013
A les 12’20 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 les propostes relatives als criteris
NO avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la
contractació administrativa 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, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
El Sr. Tòfol Sastre Ramis, cap de la Secció de Prestacions, dóna lectura de l’informe
tècnic de valoració de les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte de
referència, emès en data 21 de desembre de 2012.
Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe.
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2 (Proposició econòmica) de les
entitats admeses a licitació, i es constata que les propostes s’adapten exactament al
model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta econòmic) del plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte en qüestió.
A les 12’35 hores la secretària acorda interrompre la Mesa de contractació a l’objecte de
realitzar la valoració d’aquest criteri.
A les 13’20 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració
realitzada:
Programa formatiu 1 (Palma 1)

Nom LICITADOR

Fundació Pagesos Solidaris
Fundació per a la Formació i la Recerca

Puntuació
Econòmica
Final
PEf

Total
projecte
tècnic

50,00

50,00

0

25,00

Puntuació
Total
Ptotal

100,00
25,00

Atès que l’entitat FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS ha proposat un percentatge de
baixa sobre el pressupost de licitació del 50 %, la qual cosa suposa una proposició
anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació acorda que es requereixi a l’entitat
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS per a què, abans de dia 8 de gener de 2013, a les
12:00 hores, justifiqui documentalment al Registre General de l’IMAS la possibilitat
d’executar el contracte a aquest preu i en precisi les condicions; i si es justifica aquest
preu la Mesa acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del Programa
formatiu 1 (Palma 1) a l’entitat FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS.
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del
contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
Programa formatiu 2 (Palma 2)

Nom LICITADOR

Fundació Pagesos Solidaris
Fundació per a la Formació i la Recerca
As. Aula Cultural

Puntuació
Econòmica
Final
PEf

Total
projecte
tècnic

50,00

0,00

0

0,00

0

50,00

Puntuació
Total
Ptotal

50,00
0,00
50,00

Atès que l’entitat FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS ha proposat un percentatge de
baixa sobre el pressupost de licitació del 50 %, la qual cosa suposa una proposició
anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació acorda que es requereixi a l’entitat
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS per a què, abans de dia 8 de gener de 2013, a les
12:00 hores, justifiqui documentalment al Registre General de l’IMAS la possibilitat
d’executar el contracte a aquest preu i en precisi les condicions; i si es justifica aquest
preu la Mesa acorda que s’haurà de resoldre l’empat en el qual incorren les entitats
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS i ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del
contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
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Respectes als programes formatius 1 i 2, una vegada elaborat el corresponent informe de
valoració de la justificació del preu indicada, es convocarà als interessats a l’acte de
lectura d’aquest informe, de la qual cosa s’avisarà oportunament mitjançant el perfil del
contractant.
Programa formatiu 3 (Inca)

Nom LICITADOR

Ass. Pa i Mel
Fundació per a la Formació i la Recerca

Puntuació
Econòmica
Final
PEf

Total
projecte
tècnic

50,00

50,00

47,77

0,00

Puntuació
Total
Ptotal

100,00
47,77

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
Programa formatiu 3 (Inca) a l’entitat ASSOCIACIÓ PA I MEL.
Programa formatiu 4 (Manacor)

Nom LICITADOR

Fundació IRES
Fundació per a la Formació i la Recerca

Puntuació
Econòmica
Final
PEf

Total
projecte
tècnic

50,00

50,00

46,76

0,00

Puntuació
Total
Ptotal

100,00
46,76

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
Programa formatiu 4 (Manacor) a l’entitat FUNDACIÓ IRES.
Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.
A les 13’30 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

En substitució de la interventora
delegada

Inmaculada Borrás Salas

Francisca Tomás Roca

La cap de la Secció Comptable

El cap de la Secció de
Prestacions

Monserrat Sierra Queralt

Tòfol Sastre Ramis
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