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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació
general  presentada per a la licitació del contracte  administratiu especial  de
l'explotació  del  servei  de  podologia  a  les  llars  i  residències  de  gent  gran
dependents de l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sra.  Beatriz  Gamundí  Molina,  directora  insular  d'Atenció  a  la
Dependència.

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sr. Juan Comas Capó, en substitució de la interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica.
- Sra. Encarnación Rodríguez Torres, tècnica de l'Àrea de Gent Gran.

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

A Palma, 4 d'agost de 2015

A les 12 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la contractació administrativa especial de l'explotació del servei de
podologia a les residències i llars de gent gran dependents de l'IMAS, 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, han presentat la documentació al Registre General en temps i
forma, les empreses Embulls Servicios de Belleza y Salud, SL i Servei mallorquí de
Podologia, SL.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general  presentada,  d’acord  amb la  clàusula  14.1.1  del  plec  de  clàusules
administratives particulars (PCAP) pels dos licitadors que han presentat les ofertes, i
després  d’examinar  detalladament  la  documentació,  la  Mesa  de  Contractació
constata que tota la documentació és correcte i, per tant, acorda admetre-les a la
licitació.
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S’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 6 d'agost de 2015 a
les 11.30 hores, en sessió pública, al despatx de Gerència  (C/ del General Riera,
67, 07010 Palma, 2on pis).

A les 12 hores 15 hores el president 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  En substitució de

 la interventora delegada

            Inmaculada Borrás Salas  Joan Comes Capó

            La cap de la Secció d’Ingressos  La tècnica de la Direcció Insular
            del Servei de Gestió Econòmica                   d'Atenció a la Dependència

             Francisca Ramis Ferriol   Mª Encarnació Rodríguez Torres
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