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

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada .
- Sra.  Monserrat  Sierra  Queraltl,  cap de la  Secció  Comptable  del  Servei  de  Gestió

Econòmica. 
- Sra. Encarnación Rodríguez Torres,  tècnica de la Direcció Insular d'Atenció a la De-

pendència.

Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 18 de setembre de 2015

A les  10  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma que precedeix,  per
qualificar la documentació general presentada per SERVEI MALLORQUÍ DE PODOLOGIA,
SL, empresa licitadora proposada com a adjudicatària del contracte administratiu especial per
a l’explotació del servei de podologia a les residències i llars de gent gran dependents de
l'IMAS.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per SERVEI MALLORQUÍ
DE PODOLOGIA, SL , es constata que, d'acord amb el que disposen els plecs de clàusules
administratives particulars, s’han observat els defectes o omissions següents:

- Darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d'alta d'aquest 
impost, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació del pagament.
- Original o fotocòpia del representant legal de l'empresa.

La  Mesa  de  Contractació  acorda  requerir  a  l'empresa,  per  a  què,  abans  de  dia  23  de
setembre  a  les  14  hores  davant  el  registre  General  de  l’IMAS,  presenti  els  documents
assenyalats amb l’advertiment que, de no fer-ho, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i
en aquest  cas es procedirà a sol·licitar  la  mateixa documentació al  licitador  següent,  per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest requeriment s’entendrà realitzat
amb l’exposició d’aquesta acta al perfil del contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials (www.imasmallorca.com). 
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A les 10 hores i 15 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 Comptable                 La tècnic de la Direcció Insular
                 del Servei de Gestió Econòmica               d'Atenció a la Dependència.

              
      Monserrat Sierra Queralt                          Mª Encarnación Rodríguez Torres
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