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CONTRACTE 

 

A l’Ajuntament de Santanyí, 14 de gener de 2016  

 

DADES DE LES PARTS CONTRACTANTS 

 

D’una banda, Llorenç S. Galmés Verger, batle de l’Ajuntament de Santanyí, assistit del 

secretari habilitat accidental de l’Ajuntament Guillem Mascaró Llinàs, per donar fe 

d’aquest acte. 

 

D’altra banda, xxx, en representació de l’entitat EMBULLS SERVICIOS DE 

BELLEZA I SALUD SL., amb CIF B57655243, amb domicili social al carrer Fra 

Juniper Serra, número 71 pis primer B, d’Inca. 

 

Ambdós compareixents tenen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest 

contracte. 

 

FINALITAT 

 

L’objecte d’aquest document és formalitzar la contractació per a l’explotació del servei 

“de bellesa i de cura dels peus” en el Centre d’Estades Diürnes de s’Alqueria Blanca de 

l’Ajuntament de Santanyí. 

 

ANTECEDENTS 

 

• Per resolució de la Batlia de data 16/10/2015, oïda la Junta  de Govern Local, es 

varen aprovar els plecs de clàusules econòmiques i administratives particulars i 

el plec de prescripcions tècniques per a la contractació per procediment obert i 
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oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per 

dur a terme l’explotació del servei “de bellesa i de cura dels peus” al Centre 

d’Estades Diürnes de s’Alqueria Blanca de l’Ajuntament de Santanyí. 

• En data 14/12/2015, mitjançant acta de la Mesa, es va proposar l’adjudicació 

d’aquest contracte a l’entitat EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA I SALUD 

SL. 

• En data 21/12/2015 l’entitat proposada per l’adjudicació va dipositar a la 

Tresoreria municipal la fiança definitiva de 1.237 euros, per tal de garantir el 

bon funcionament del contracte. 

• Per resolució de la Batlia, oïda la Junta de Govern Local, de data 08/01/2016, es 

va adjudicar aquest contracte a l’entitat EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA 

I SALUD SL., per una quantitat total de de 600,00 euros IVA inclòs i els preus 

màxims que es poden cobrar als usuaris del centre d’estades diurnes i a les 

persones majors associades a qualsevol associació de gent gran del municipi de 

Santanyí. 

 

PACTES 

 

• L’adjudicatari del contracte, EMBULLS SERVICIOS DE BELLEZA I SALUD 

SL, ha d’executar la prestació del servei amb subjecció estricta al plec de 

clàusules econòmiques i administratives particulars i al plec de condicions 

tècniques. 

• El termini d’execució d’aquest servei és d’un any, prorrogable fins un màxim de 

4 anys més. 

• El preu total d’aquest contracte és de 600,00 euros IVA inclòs i amb els preus 

màxims següents a les persones usuàries del servei que estiguin associades a 

qualsevol de les associacions de persones majors del municipi de Santanyí i als 

usuaris del Centre d’Estades Diürnes de s’Alqueria Blanca: 
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-Arreglar les ungles dels peus, massatge de peus (30 minuts) amb cremes, 

tractament d’exfoliació i hidratació i arreglar ungles de les mans 

.....................................................................................................................38,50 € 

-Arreglar les ungles dels peus amb massatge (30 minuts) amb cremes.......... 23 € 

-Massatge dels peus amb tractament d’exfoliació i hidratació (30 

minuts)..............................................................................................................25 € 

-Arreglar les ungles de les mans amb aplicació 

d’esmalt.......................................................................................................18,50 €    

-Aplicar esmalt a les ungles de les mans 

.........................................................................................................................2,5 € 

 

 

Llegit aquest contracte, les parts en ratifiquen el contingut i firmen per duplicat i a un 

sol efecte aquest contracte, de la qual cosa, com a secretari, en don fe. 

 


