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Acta  de la mesa de contractació constituïda per  qua lificar  la  documentació general
presentada per la Sra. Margalida Suñer Egea proposa da com adjudicatària a la licitació
del  contracte  administratiu  especial  per  a  l'explot ació  de  servei  de  perruqueria,
barberia i  estètica a la llar  de persones majors de  Felanitx,  mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

Assistents:

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

Vocals: 
Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per substitució. 
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
Sra.  Francisca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’ingressos  del  Servei  de  Gestió

Econòmica. 

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa.

A Palma, 25 d'agost de 2016

A les  10  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de Contractació,  en  la  forma que precedeix,  per
qualificar la documentació general presentada per  la Sra. Margarita Suñer Egea,  licitadora
proposada  com a adjudicatària  del  contracte  administratiu  especial  per  a  l'explotació  del
servei de perruqueria a la llar de Felanitx , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La  Mesa  de Contractació  de  dia  27 de juliol  de 2016 va  proposar  com adjudicatari  del
contracte  a  la  Sra.  Margarita  Suñer  Egea,  previ  requeriment  per  part  de  l'òrgan  de
contractació  de  la  documentació  que  acrediti  els  requisits  de  capacitat,  representació,
solvència, classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula
20.2. del PCAP i l'acreditació de que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb l'IMAS, i amb la Seguretat Social, i la
constitució de la garantia definitiva corresponent.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada  en temps  i  forma per  la
licitadora la Mesa de contractació constata que a la documentació presentada s’han observat els
defectes o omissions següents:

- Alta de l'impost sobre activitats econòmiques

- Acreditació de la solvència tècnica d'acord amb el quadre F.3 del plec de clàusules 
administratives particulars: « Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en 
els  últims  cinc  anys  que  inclogui  import,  dates  i  el  destinatari,  públic  o  privat,  
d’aquests.  Els  serveis  o  treballs  efectuats  s’han  d’acreditar  mitjançant  certificats  
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
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públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per  
aquest  o,  si  manca aquest  certificat,  mitjançant  una declaració  de l’empresari;  si  
s’escau,  aquests  certificats  han  de  ser  comunicats  directament  a  l’òrgan  de  
contractació per l’autoritat competent o bé, les titulacions acadèmiques i professionals 
de  l’empresari  i  del  personal  directiu  de  l'empresa  i,  en  particular,  del  personal  
responsable de l’execució del contracte.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a la Sra. Margarita Suñer Egea, per a què,
abans  de  dia  2  de  setembre  de  2016,  a  les  14.00  h,  esmenin  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no
seran admeses a licitació. Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta
Acta  al  perfil  del  contractant  de  la  web  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(www.imasmallorca.com). 

A les a les 10 hores i  25 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
per substitució             La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués  Francisca Martorell Pujadas

                                                    La cap de la Secció d’ingressos                      
                del Servei de Gestió Econòmica                

    Francisca Ramis Ferriol               
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