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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
ESMENA DEFICIENCIES 

OBERTURA SOBRE B 
 
 
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: 26 de març de 2018 
Horari: 12:00 a 12:15 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 
 
La Secretària dona compte de la documentació presentada pel licitador Associació Banda de 
Música de Manacor que lis havia estat requerida en esmena de deficiències, resultant: 
 
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. Manifesta que no té l’obligació de tenir 
un nombre de treballadors discapacitats del 2% sobre el total de la plantilla i que no està obligat 
a tenir un pla d’igualtat. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de la única plica admesa que conté la 
proposició econòmica, amb el següent resultat: 
 
Tipus màxim de licitació: 
- Preu unitari màxim per passacarrer: 1.332,80 euros sense IVA 
- Preu unitari màxim per concert: 2.837,30 euros sense IVA 
 
 
 



ASSOCIACIÓ BANDA DE MÚSICA, OFERTA: 
 
Preu unitari per concert: 2.788,61 euros. Total anual concerts: 19.520,70 euros (entitat exempta 
d’IVA) 
Preu unitari per passa carrer: 1.332,80 euros. Total anual passa carrers: 18.659,20 euros (entitat 
exempta d’IVA) 
 
El licitador a la seva oferta inclou l’import total  anual de concerts i passa carrers malgrat el 
model d’oferta econòmica no determina que s’hagi d’ofertat, per una quantitat de 38.520,30 
euros, quantia que hi ha una errada de suma, sent l’import total anual de la seva oferta de 
38.179,50 euros  
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
La Mesa per unanimitat acorda continuar el procediment de contractació amb l’Associació 
Banda de Música de Manacor que ha estat admesa, iniciant-se a aquests efectes per la Comissió 
Negociadora la fase de negociació amb la finalitat de que convidi a dit licitador admès a 
presentar una segona oferta que millori la primera en aquells aspectes assenyalats en el PCA 
com a objecte de negociació. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


