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CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUPORT PSICOSOCIAL I 
D’INTERVENCIÓ EN INFANCIA I FAMILIA  

 
ACTA DE LA MESA DE DIA 30 DE GENER DE 2017 

 VALORACIÓ SOBRES B  
 

Data: 30 de gener de 2017 
Hora: de 17:30 hores a 17:50 hores. 
Lloc: Sala de reunions. 
Assitents:  

- Sr. Nadal Torres Bujosa, Batle de Valldemossa, que actuarà com a president de la 
mesa. 
 - Sra Francisca Orpi Quetglas, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de 
Valldemossa, que actuarà com a secretaria de la mesa, amb veu però sense vot 
 
Vocals: 
 
- Stra. Ventura Montaner Alonso, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de 

Valldemossa 
-  Sr.Antoni X. Colom Colom, Regidor d’Educació i Serveis Socials. 
- Sra. Glòria Escudero Tomàs, Regidora de Serveis Socials i Col·laboració Municipal. 
- Sr. Vicenç Colom Torres, Regidor de l’Ajuntament de Valldemossa. 
 
Assessora municipal: 
 
- Sra. Asunción Senén Gellida, Treballadora Social dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Valldemossa. 
 

1. Inici de la sessió. 
 

2. Es procedeix a donar lectura de la valoració dels criteris tècnics d’adjudicació en 
referència a la documentació inclosa dins el sobre “B” de les dues empreses presentades 
amb la següent puntuació, segons la següent baramació: 

 
S’han presentat les següents empreses: 
- Fundació per a la formació i la recerca  
- ADISEB 
 
Segons el plec de condicions per a la contractació del servei s’estableixen uns criteris a 
valorar, dels quals es fa la següent proporció: 
 
1. Valoració del projecte en quant a qualitat tècnica: ....................................màxim de 60 
punts  (màxim de 12 punts per apartat) 
 
- coherència entre els objectius del projecte tècnic i les línies municipals d’intervenció 
Fundació per a la formació i la recerca 12 
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ADISEB     12 
 
- metodologia de treball i criteris d’avaluació 
Fundació per a la formació i la recerca 12 
ADISEB     12 
 
- procés de qualitat 
Fundació per a la formació i la recerca 12 
ADISEB     12 
 
- qualitat del projecte tècnic que haurà de contenir, com a mínim, els punts establerts al 
seu guió 
Fundació per a la formació i la recerca 12 
ADISEB     12 
 
- experiència del personal que desenvoluparà el projecte (6 punts) i de l’empresa 
adjudicatària (6 punts) en  quant  a projectes de suport psicosocial en serveis socials 
d’atenció primària   
FFR  0   Si bé l’empresa presenta curriculum vitae de la professional que 
desenvoluparà el projecte i certificats de serveis prestats, aquests no consten que siguin 
relatius a projectes de suport psicosocial en serveis socials d’atenció primària. 
 
ADISEB 6 . Presenta una relació en quant als projectes desenvolupats de suport 
psicosocial en serveis socials d’atenció primària. No aporta cap referència a l’experiència 
del personal que desenvoluparà el projecte. 
   
 
2. Millores sense contraprestació econòmica  presentades  
per la prestació del servei.............................................................màxim de 15 punts 
 
  Fundació per a la formació i la recerca  15  
  ADISEB      15 
 
3. Estructura organitzativa i equipaments de l’empresa..............màxim de 15 punts 
- infraestructura ubicada a Mallorca 
- organigrama 
- serveis que presta 
 
Fundació per a la formació i la recerca  15 
ADISEB      15 
 
4. Preu de l’oferta........................................................................................ 10 punts 
Es valorarà amb 10 punts l’oferta més baixa. No es valoraran baixes temeràries no 
fonamentades tècnica o econòmicament, que puguin afectar la qualitat de la intervenció 
professional o el correcte desenvolupament del serveI. 
 
 Fundació per a la formació i la recerca  10 
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 ADISEB      0 
 
 
TOTAL 
  Fundació per a la formació i la recerca  88 punts 
  ADISEB      84 punts 
   
 
3.  Vista la puntuació obtinguda, queda en primera posició l’empresa Fundació per a la 

formació i la recerca amb un total de 88 punts i en segona posició l’empresa ADISEB 
amb una puntuació de 84 punts. 

 
4. 4. La mesa de contractació acorda proposar l’adjudicació a l’empresa Fundació per a la 

formació i la recerca. 
 

  
El President dóna per finalitzada la reunió a les 16:50 hores. I perquè així hi consti, la 
Secretaria redacta l’Acta i la sotmet a la signatura del President i Vocals; en dóna fe. 

 
Valldemossa, a 30 de gener de 2017 

 
La Secretària de la Mesa de Contractació, 

 
 
 
 

Signatura: Francisca Orpi Quetglas 
 
 

 
La Mesa de Contractació, 

 
 
 
 
 
 

Signatura: Sr. Nadal Torres Bujosa  Signatura: Sra. Ventura Montaner 
 
 
 
 
 
 

Signatura: Sra. Glòria Escudero Tomàs Signatura: Sr. Vicenç Colom Torres 
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Signatura: Sr. Antoni X. Colom Colom 
   

 


