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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general d'acord
amb el que estableix la clàusula 14.1.1. del Plec de clàusules administratives particulars
presentada per a la licitació del contracte administratiu especial del servei de perruqueria,
barberia i estètica a la Llar de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Assistents:

Presidenta: Sra. Regina Moll Kammerich,  directora gerent per suplència de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada. 

- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada. 

- Sra. Maria Ángeles Fernández Valiente, en substitució de  la directora de la llar de Felanitx.

Secretària: Sra.Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció jurídica 
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 26 de juliol de 2016

A les 9 hores i 20 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la qualificació de la documentació general que estableix la clàusula 14.1.1.  del Plec de
clàusules administratives particulars (sobre núm.1) presentada pels licitadors que han optat a la
contractació  administrativa  especial  per  a  l'explotació  del  servei  de  perruqueria  a  la  Llar  de
Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part  de la  secretària de la Mesa s’informa que,  havent  finalitzat  el  termini  de presentació
d’ofertes,  ha presentat la documentació al Registre General:

1. Margarita Suñer Egea

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  1  que  conté  la  documentació  general
presentada, per la Sra. Margarita Suñer Egez, única licitadora que ha presentat ofertes i després
d’examinar  detalladament  la  documentació,  la  Mesa  de  Contractació  constata  que  tota  la
documentació és correcte i, per tant, acorda admetre-la a la licitació.

Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 27 de juliol de 2016 a 
les 13.00 hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 
Palma)
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A les  9 hores i 30 minuts  la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

La secretària de la Mesa   Vist i plau

      La presidenta de la Mesa

Vocals:

La secretària delegada             La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas  Francisca Martorell Pujadas

 En substitució de la directora de

 la Llar de Felanitx

Maria Ángeles Fernández Valiente
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