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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  a  l’obertura  de  les  proposicions
tècniques i econòmiques presentades a la licitació del contracte administratiu especial
per  a  l’explotació  del  servei  de  perruqueria  per  a  la  residència  de  la  Bonanova,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

President:  Sr.  Jaume  Català  Sansó,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada. 
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra.  Francisca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’ingressos  del  Servei  de  Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de  la directora de la residència de la

Bonanova.

Secretari: Sra. Victòria Mulet Aguiló, tècnica d’Administració general de la Secció jurídica.

No compareix cap representat dels licitadors.

A Palma, 9 de gener de 2017

A les 10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir
a l’obertura del sobre núm. 2: proposició econòmica i sobre 3: proposta tècnica, presentades
pel  licitador  admès a la  licitació  del  contracte administratiu  especial  per  a  l’explotació  del
servei de perruqueria a la residència de pensionistes La Bonanova: 

1. Sra. Sebastiana Martorell Rotger

La secretària delegada exposa que el licitador, Sra. Sebastiana Martorell Rotger, ha presentat
en temps i forma la documentació requerida d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de
dia 2 de gener de 2017 i, per tant, s'acorda admetrer-lo a la licitació.

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als criteris
avaluables mitjançant formules. El licitador, la Sra. Sebastiana Martorell Rotger no presenten
el compromís de contractar per a l'execució del contracte una persona amb dificultats d'accés
al mercat laboral, discapacitada i/ò major de 45 anys.

Es procedeix  a l’obertura  del  sobre 2 que conté la  proposta  econòmica del  licitador,  i  es
constata que la proposa s’adapta exactament al model contingut a l’annex 2 (Model d’oferta
econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte. Els preus
proposats son els següents:
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- Sra. Sebastiana Martorell Rotger:

a) Percentatge de baixa dels diferents  productes de la perruqueria que ha d'abonar
l'usuari: 15 % per cent
b) Preu de la cessió de l'ús del local (cànon): 170,00 € sense IVA

Atès que només hi  ha un licitador,  la Mesa de contractació acorda proposar  a l’òrgan de
contractació que requereixi  a la Sra. Sebastiana Martorell  Rotger per a què constitueixi  la
garantia definitiva d'acord amb la clàusula 19 del PCAP.

A les 10 hores i 10 minuts 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             La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas  Francisca Martorell Pujadas

            La cap de la Secció d’ingressos                       L’administrador de la residència
            del Servei de Gestió Econòmica                La Bonanova

            Francisca Ramis Ferriol                Antoni Cantallops Cantallops
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