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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE A 

 
 
Denominació: CONTRACTE DE NATURALESA PRIVADA PER A LA REALITZACIÓ 
DE CONCERTS I PASSA CARRERS. (Exp. 12/2018) 
 
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a una única empresa capacitada  
 
Despesa màxima anual: 38.520,30 euros sense IVA en funció dels següents preus unitaris:  
- Preu unitari màxim per passa carrer: 1.332,80 euros sense IVA 
- Preu unitari màxim per concert: 2.837,30 euros sense IVA 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 19 de març de 2018 
Horari: 13:15 a 13:20 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Jaume Tomàs Vicens, director de l’escola de musica 
 
Secretària de la Mesa: 
Maria de Lluc Verger Aguilar 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’acord de l’òrgan de contractació de convidada a la única empresa 
capacitada Associació Banda de Música de Manacor per realitzar aquest contracte i les 
disposicions legals aplicables a l’acte administratiu a què es refereix aquest document, i dona 
compta que s’ha presentat dit termini una plica, el detall del qual és el següent: 
 
PLICA ÚNICA: Presentada en data 15 de març de 2018 amb el núm. 3898 de RGE (sobres A i 
B), per l’Associació Banda de Musica de Manacor, representada per la Sra. Antònia Bassa 
Sureda amb DNI núm. 41518819R. 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de la única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
1.- ASSOCIACIO BANDA DE MUSICA DE MANACOR: No aporta la declaració responsable 
del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries. No indica el número de treballadors ni si està obligat a tenir un pla 



d’igualtat. La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de tres dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la data del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic per esmenar dites 
deficiències 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


