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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració de la justificació de
l’oferta econòmica presentada per la entitat, FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS i
proposta d’adjudicació relativa als 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, Palma 1 (Lot 1) i Palma
2 (Lot 2)
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. 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. Amparo SoIanes
jurídicoadministratiu de l’IMAS.

Calatayud,

cap

de

Secció

del

Servei

En representació de les entitats licitadores assisteixen:
-

la Sra. María Nadal Quetglas, amb DNI 43.123512-F, en representació de la
FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS.
les Senyores Antònia Bibiloni Riera, amb DNI 43.047.590 P, i Maria Olivera,
amb DNI X 4300952 K, en representació de ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL.
A Palma, 10 de gener de 2013
A les 12’00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
la valoració de la justificació de l’oferta econòmica presentada per la entitat, FUNDACIÓ
PAGESOS SOLIDARIS i la consegüent proposta d’adjudicació relativa als Programes
formatius Palma 1 (Lot 1) i Palma 2 (Lot 2).
El Sr. Tòfol Sastre Ramis, cap de la Secció de Prestacions, informa de la valoració feta
de la documentació aportada per la Fundació Pagesos Solidaris per justificar la rebaixa
del 50% ofertada sobre el preu de licitació per els Programes formatius Palma 1 (lot 1) i
Palma 2 (lot 2) presentada al Registre general de l’IMAS en data 7 de gener de 2013,
atès el requeriment fet per la Mesa de contractació constituïda en data 3 de gener de
2013 per considerar-la desproporcionada.
El cap de la Secció de Prestacions explica que amb la documentació presentada no
queda acreditada la consecució de totes les actuacions objecte del contracte tal i com
està definit el projecte tècnic.
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions.
La representant de la Fundació Pagesos Solidaris demana si la valoració feta afecta als
dos programes formatius (Palma 1, lot 1 i Palma 2, lot 2) a la qual cosa se li respon
afirmativament.
La representant de la Fundació Pagesos Solidaris es reitera en la justificació aportada i la
viabilitat de dur endavant el projecte tècnic amb la rebaixa del 50% sobre el preu de
licitació.
La interventora delegada explica a la representant de la Fundació Pagesos Solidaris que
potser manca informació però que es considera que amb les dades aportades no
s’explica que es puguin impartir les hores de formació necessàries per desenvolupar
correctament el projecte tècnic, ni tampoc d’on surt l’estalvi que suposa la rebaixa
ofertada.
La Secretaria delegada informa que conforme a l’article 152 TRLCSP el fet que es
consideri que la baixa es desproporcionada o anormal motiva que la oferta quedi exclosa
de la licitació i informa de la possibilitat de presentar per escrit reclamacions davant
l’òrgan de contractació.
La Mesa de Contractació aprova excloure de la licitació a la entitat Fundació Pagesos
Solidaris i seguint l’ordre de classificació de les ofertes presentades, proposar a l’òrgan
de contractació l’adjudicació dels Programes formatius Palma 1 i Palma 2 a les entitats
següents:
- Programa formatiu 1 (Palma 1): Fundació per a la Formació i la Recerca
- Programa formatiu 2 (Palma 2): Associació Aula Cultural.
A les 12’20 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
La secretària de la Mesa
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El president de la Mesa
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