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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura de la proposició
econòmica i de la proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant
fórmula presentades a la licitació del contracte administratiu especial per a
l’explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar dels Ancians
Assistents:
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’ingressos del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Mª Rosa Mesquida Vich, directora de la Residència Llar dels Ancians.
Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
No assisteix ningú en representació de les empreses licitadores.
A Palma, 8 de gener de 2013
A les 10’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a l’obertura de la proposició econòmica i de la proposició tècnica relativa a
criteris avaluables mitjançant fórmula presentades i admeses a la licitació per a la
contractació administrativa especial per a l’explotació del servei de perruqueria, barberia i
estètica de la Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als
criteris avaluables mitjançant formules. Es constata que la proposta de l’única persona
admesa a la licitació, Sra. SEBASTIANA MARTORELL ROTGER, s’adapta als requisits
establerts als plecs de prescripcions tècniques i a les clàusules administratives particulars
que regeixen el contracte en qüestió. La licitadora Sra. Martorell presenta les següents
millores:

o Ampliació en cent vint (120) minuts, és a dir, dues (2) hores, en que el servei
estarà obert respecte a l’exigit al Plec de prescripcions tècniques. D’aquesta
manera l’horari del servei serà de dilluns a divendres de les 8.00 a les 13.00 hores
i de les 14.00 a les 19.00 hores.

o Ampliació amb dos (2) serveis de perruqueria addicionals: - maquillatge
- massatge capil·lar

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 (Proposició econòmica) de la
Sra. SEBASTIANA MARTORELL ROTGER, i es constata que la proposta de l’única
licitadora admesa s’adapta exactament al model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta
econòmic) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.
La Sra. Martorell ofereix un percentatge de baixa respecte dels diferents productes de la
perruqueria que ha d’abonar l’usuari d’un cinc per cent (5 %).
D’altra banda, ofereix un increment d’un cinc per cent (5 %) respecte del preu mínim de la
cessió de l’ús del local (cànon), la qual cosa suposa que el preu serà de quatre-cents
euros amb vint-i-un cèntims (400,21 €).
Atès que només hi ha una persona licitadora i que la seva proposta compleix amb
l’establert al plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeixen el contracte de referència, no procedeix realitzar la valoració d’ambdós
criteris, per tant, la Mesa de Contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte a la Sra. SEBASTIANA MARTORELL ROTGER.
A les 10’25 hores 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

Aina Bonet Vidal

La cap de la Secció d’ingressos

La directora de la residència
Llar dels Ancians

Francisca Ramis Ferriol

Mª Rosa Mesquida Vich
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