ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 4,
PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE SON SERVERA.

Expedient de contractació núm. 02-2016
A la Sala de Plens, dijous, dia 12 de maig de 2016, a les 12.25 hores, es reuneix la Mesa de
Contractació per a l’obertura dels sobres número 4 presentats al procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte de serveis de centre d’estades diürnes, formada per Antoni Servera
Servera, primer tinent de batlessa, que actua en aquest acte com a president de la Mesa, Antoni
Gual Sureda, vocal, (secretari de la Corporació), Norberto González Osorio, vocal,
(interventor), Catalina Servera Elhauge, vocal (regidora de l’àrea municipal d’Educació i
Serveis Socials), Margarita Vives Andreu, vocal (regidora responsable de l’àrea municipal de
Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major). Actua com a secretària de la Mesa, Catalina
Magdalena Servera Gual (TAG de Secretaria, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera).
Assisteix Gregorio Molina Paniagua, amb DNI número 18224267X, en nom de SAR
RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU.
A continuació, el president de la Mesa, juntament amb els vocals, procedeixen a l’obertura dels
sobres núm. 4 (proposició tècnica relativa als criteris no avaluables mitjançant fórmules)
de cada una de les propostes declarades admeses al procediment ressenyat, per ordre de
número de Registre General d’Entrada:
1. LIREBA SERVEIS INTEGRATS S.L., amb CIF B-07411598.
2. INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS, amb CIF G08973224.
3. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA, amb CIF A79022299.
4. SERVEIS SOCIALS BALEARS S.L., amb CIF B-64568058.
5. SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU amb CIF A79059085.
6. ARQUISOCIAL SL, amb CIF B 22183370.
7. GERIATRICO MANACOR, S.A. amb CIF A 57346926.
En conseqüència, la Mesa de contractació acorda sol·licitar informe de puntuació a les
treballadores socials del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera,
Catalina Amengual i Catalina Bassa, envers el criteri no avaluable per fórmules, establert en el
quadre de característiques del contracte que tot seguit es transcriu:
2. Oferta tècnica no avaluable per fórmules. Metodologia i proposta organitzativa del servei. Màxim
30 punts.
S’ha de presentar un projecte explicatiu de la forma de prestació del servei, en el qual es facin paleses
les necessitats del servei, el desenvolupament de procediments de gestió amb aportació de protocols en
cada un dels processos d’atenció i d’acord amb els següents aspectes:
•
•
•
•

Definició dels serveis de centre d’estades diürnes, objecte, finalitat, incloent la programació
diària.
Metodologia del treball i fluxograma: funcions, objectius, activitats, perfil dels usuaris,
processos bàsics d’acollida, estada i comiat, protocols i formularis d’actuació.
Anàlisi de la realitat territorial ( nuclis de població ) i sociodemogràfica (desenvolupat per
nuclis de població ).
Sistemes de coordinació interna i externa entre els diferents serveis ( tècnics municipals de
Serveis Socials, centre de salut, hospital de referència, etc.).
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•
•
•

Organització i supervisió de suport de l’entitat: estructura, professionals, direcció i
assessorament que permeti un suport extern als serveis, que garanteixin una correcta
implementació.
Supervisió i gestió de personal: seguiment del compliment dels objectius del personal,
coordinació, motivació, principis ètics i formació del personal. Garantia d’una intervenció
professional de qualitat.
Avaluació i control: sistemes de memòries, avaluacions periòdiques i satisfacció dels usuaris,
mitjançant lliurament d’informes en base a dades recollides.

El president dóna per finalitzada la sessió a les 12.45 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura del president i vocals; en don fe.
Son Servera, 12 de maig de 2016
La Mesa de contractació,
El president

La secretària,

Antoni Servera Servera

Catalina Magdalena Servera Gual

Vocals:

Norberto González Osorio

Antoni Gual Sureda

Catalina Servera Elhauge

Margarita Vives Andreu
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