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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

OBERTURA SOBRE C I  VALORACIÓ  CRITERIS S/FORMULES 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

  
 
Denominació: SERVEIS D’INTERVENCIO SOCIAL GRUPAL I COMUNITÀRIA DEL 
TERME DE MANACOR. (Exp. 27/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base màxim anual de licitació: 221.688,65 euros més el 10% d’IVA com partida 
independent (22.168,87 euros). Cost total per a l’Administració: 243.857,52 euros, IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 8 de novembre de 2017 
Horari: 11:30 a 12:00 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Maria Isabel Bauzà, delegada de serveis socials 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Assisteixen: 
- Maria Antònia Riera en representació segons manifesta de la mercantil Arquisocial 
- Luis Gomez Peralta en representació segons manifesta de la UTE Lireba-Cisba 
 
Desenvolupament de la sessió 
L’objecte de la sessió és procedir a la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de 
valor. A aquestes efectes la treballadora social en funcions de coordinació, Sra. Laura Fernandez 
en data 3 de novembre de 2017 va emetre informe de valoració sobre aquests criteris.  
 
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat seguir l’informe de la treballadora 
social en funcions de coordinació que es acceptat íntegrament per la Mesa, i que 
s’adjunta a aquesta acta com a motivació i en conseqüència atorgar la següent 
puntuació: 
 
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, fins 45 punts 
 
1.- Valoració del projecte d’intervenció social. 

A) Proposta d’accions preventives a executar als beneficiaris del servei, fins 10 punts 
B) Servei de prevenció de situacions de risc, fins 20 punts 
C) Plans d’intervenció comunitària directa a executar en zones d’especial interès, fins 15 

punts 



 
LICITADOR APARTAT A APARTAT B APARTAT C TOTAL 
UTE CISBA-LIREBA 7,50 13,00 11,00 31,50 
ARQUISOCIAL 9,50 18,00 11,00 38,50 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre C de les pliques admeses que conté  la 
proposició econòmica i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat: 
 
Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 50 punts 
Preu base màxim anual de licitació: 221.688,65 euros, sense IVA. 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
UTE CISBA-LIREBA 203.953,56 € 
ARQUISOCIAL 204.000,00 € 
 
La Mesa procedeix a calcular segons indica el PCA i l’article 85 RGLCAP, si de les ofertes 
econòmiques presentades n’hi ha alguna que en principi pugui estar incursa en baixa temerària, 
resultant que no n’hi ha cap i passa a valorar aquest criteri amb el següent resultat: 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 
UTE CISBA-LIREBA 203.953,56 € 50,00 
ARQUISOCIAL 204.000,00 € 49,86 
 
2.- Oferiment d’un mecanisme presencial de coordinació i col· laboració amb l’equip de 
serveis socials, 5 punts 
 
LICITADOR OFERTA  PUNTS 
UTE CISBA-LIREBA Oferta aquesta  millora 5,00 
ARQUISOCIAL Oferta aquesta millora 5,00 
 
 
Criteri 3.- Oferiment de realització d’accions formatives o cursos de formació destinats al 
personal encarregat de l’execució del contracte, fins 5 punt segons el següent barem: 
 
- de 3 a 5 hores, 1 punt 
- de 6 a 98 hores, 2 punts 
- de 10 a 14 hores, 3 punts 
- de 15 a 20 hores, 4 punts 
més de 20 hores, 5 punts 
 
 
LICITADOR OFERTA  PUNTS 
UTE CISBA-LIREBA Oferta 20 hores 5,00 
ARQUISOCIAL Oferta 20 hores 5,00 
 
RESUM PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT APLICACIÓ DE 
FORMULES 
 
LICITADOR Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 TOTAL 
UTE CISBA-LIREBA 50,00 5,00 5,00 60,00 
ARQUISOCIAL 49,86 5,00 5,00 59,86 
 
 
 



TOTAL PUNTUACIO 
 
LICITADOR Criteris s/judici valor Criteris s/fórmules TOTAL 
UTE CISBA-LIREBA 31,50 60,00 91,50 
ARQUISOCIAL 38,50 59,86 98,36 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 
 
1) 
 
a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació, amb el següent resultat: 
 
NUM. LICITADOR PUNTS 
1 ARQUISOCIAL  98,36 
2 UTE CISBA-LIREBA 91,50 
 
b) Adjudicar a ARQUISOCIAL SL amb NIF B22183370,  el contracte del servei d’intervenció 
social grupal i comunitària del terme de Manacor, per un preu màxim anual de 204.000,00 euros 
més el 10% d’IVA com partida independent (20.400,00 €), cost total anual per a 
l’Administració: 224.400,00 euros, per una durada d’un any, amb possibilitat de poder prorrogar 
per  una altre anualitat, amb les següents millores ofertades i acceptades sense cost per 
l’Ajuntament: 
 
- Realitzar 24 accions preventives segons la temàtica a treballar: 6 accions per a violència de 
gènere; 6 accions per a igualtat de gènere; 6 accions per a millora de les relacions familiars, 6 
accions per a millora de les relacions entre les famílies i els sistemes escolar i sanitari. Per una 
cobertura de 350 persones del municipi. 
 
- Oferir als centres escolars, a més dels grups de capacitació parental, intervencions de caire 
comunitari per millorar les situacions de risc detectades, amb un total de 1.444 hores 
d'intervenció i un total de 6.634 participants 
 
- Realitzar 14 accions comunitàries directes amb un total de 51 entitats implicades i 1.845 
persones i famílies beneficiàries. 
 
- Comptar amb un mecanisme presencial de coordinació i col· laboració amb l’equip del 
departament de serveis socials amb una periodicitat mínima mensual i una dedicació 
aproximada de 2 hores per cada reunió que comprendrà una planificació i una avaluació del 
desenvolupament i resultat del servei. 
 
- Realitzar 20 acccions formatives o cursos de formació destinats al personal encarregat de 
l’execució del contracte sobre aspectes concrets que resultin d’aplicació a aquesta contracte. 
 
c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 
2) 
 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 



documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 
haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 
IVA (import garantia: 10.200,00 euros), establerta al plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la 
documentació justificativa d’haver-la constituïda. 
 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


