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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAM ENT 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, PER 

DUR A TERME L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE PERRUQUERI A DEL 

CENTRE D’ESTADES DIÜRNES  DE  S’ALQUERIA BLANCA DE 

L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

 

 

Lloc: Ajuntament de Santanyí  

Data: 25 de novembre de 2015  

Horari : 11.00 hores  

 

Hi assisteixen:  

 

President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament  

 

Vocals:  

             

            Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament  

            Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

 

 

Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.  

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

Es constitueix la mesa de contractació per procedir a la comprovació de la 

documentació presentada pels licitadors que en l’obertura del sobre A de les 
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proposicions presentades per a la contractació per dur a terme l’explotació dels serveis 

de perruqueria del centre d’estades diürnes de s’Alqueria Blanca de l’Ajuntament 

de Santanyí es varen trobar deficiències i, si escau, en audiència publica, l’obertura de 

la documentació continguda en els sobres B de les ofertes presentades. 

 

Els membres de la Mesa recorden les entitats que varen tenir deficiències: 

 

ENCARNA COMINO ZAMORA: 

- Falta la declaració responsable davant autoritat administrativa exigida en el plec 

de clausules administratives particulars. 

GUILLERMINA ADROVER COLL: 

- Falta la declaració responsable davant autoritat administrativa exigida en el plec 

de clausules administratives particulars. 

- Manca expecificar si la pòlissa presentada de l’assegurança de responsabilitat 

civil inclou la responsabilitat professional. 

EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA Y SALUD SL: 

- Manca documentació autentificada. 

- Falta la declaració responsable davant autoritat administrativa exigida en el plec 

de clausules administratives particulars. 

- Manca expecificar si la pòlissa presentada de l’assegurança de responsabilitat 

civil inclou la responsabilitat professional. 

 

  

 

Els membres de la Mesa una vegada comprovada la documentació presentada pels 

licitadors, la troben correcte i ajustada a dret. No obstant això, els membres de la Mesa, 

una vegada revisat el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars s’han 
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assabentat que el licitador EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA Y SALUD SL, no 

ha presentat còpia cotejada de l’escriptura de constitució de la societat exigida. 

 

Al que a l’acte present s’esmena la deficiència, per la qual cosa, els membres de la Mesa 

acorden que tota la documentació pendent d’esmenar de totes les empreses licitadores 

està ajustada a dret. 

 

A continuació, es dóna l'oportunitat als licitadors presents d'examinar l'estat en què es 

troben els sobres B, perquè puguin comprovar en l’estat en què es trobaven en el 

moment de la  presentació de les ofertes, amb el resultat següent: 

 

-Proposició núm.1 presentada per “ENCARNA COMINO ZAMORA”, es troba la 

següent documentació:  

No presenta cap documentació per la valoració del criteri B4 del plec de clàusules 

administratives. 

Presenta documentació per la valoració del criteri B5 del plec de clàusules 

administratives. 

 

-Proposició núm.2 presentada per “GUILLERMINA ADROVER COLL”, es troba la 

següent documentació:  

Presenta documentació per la valoració del criteri B4 del plec de clàusules 

administratives. 

Presenta documentació per la valoració del criteri B5 del plec de clàusules 

administratives. 

 

-Proposició núm.3 presentada per “EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA Y SALUD 

SL”, es troba la següent documentació:  
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Presenta documentació per la valoració del criteri B4 del plec de clàusules 

administratives. 

Presenta documentació per la valoració del criteri B5 del plec de clàusules 

administratives. 

 

La Mesa, per unanimitat dels seus membres, decideix suspendre la sessió per tal de 

estudiar la documentació tècnica aportada i valorar-la d’acord amb els criteris de 

valoració establerts en el plec de clàusules administratives. 

 

El president dona per finalitzada aquesta sessió. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 


