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MESA DE CONTRACTACIÓ 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA 

DELS SOBRES PRESENTATS A LA LICITACIÓ DE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE 

DIRECCIÓ FACULTATIVA (DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ 

MATERIAL), COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I SERVEIS ARQUEOLÒGICS 

DE LES OBRES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, REVISIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, SI ESCAU OBERTURA DE LA PROPOSTA 

ECONÒMICA I SI ESCAU PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. 

 

Núm. Sessió: 1 
Composició de la Mesa:  

Presidenta: Joana Maria Bennàsar Serra (regidora)  

Suplent presidenta: Joaquín Cantalapiedra Aloy (regidor) 

Vocal 1: Domingo Bonnín Daniel (regidor) 

Suplent vocal 1: Catalina Moll Isern (regidora) 

Vocal 2: Joan Gaspar Vallori Guayta (regidor) 

Suplent vocal 2: Pere Malondra Sánchez (regidor) 

Vocal 3: Josefina Linares Capó (regidora). 

Suplent vocal 3: Laura Serra Martín (regidora). 

Vocal 4: Tomàs Adrover Albertí (regidor). 

Suplent vocal 4: M. Del Carme Garcia Cerdà (regidora). 

Vocal 5: Joan Seguí Serra (Secretari municipal) 

Suplent vocal 5: Maria Suau Juan (TAG). 

Vocal 6: Caterina Crespí Serra (Interventora municipal). 

Suplent vocal 6: Gorka Muntaner de Diego (TAE d’Intervenció).  

Secretari de la Mesa: Belén Lloret García (TAG) 

Suplent secretari de la Mesa: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG). 
Assistents: 

President:  

Joana Maria Bennàsar Serra 

 

Alcúdia, 9 de novembre de 2.017 

 

Quan són les 9:00 hores, es reuneixen a la Sala 

de Plens, els membres de la Mesa de 

Contractació de la licitació de referència, que es 

relacionen al marge. 

Vocal 1 (regidor) 

 

Vocal 2 (regidor) 

Joan Gaspar Vallori Guayta 

Vocal 3 (regidora) 

 

Vocal 4 (regidor) 

 

Vocal 5 (Secretari de la corporació) 

Joan Seguí Serra 

Vocal 6 (Interventora) 

Caterina Crespí Serra 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:  36/2017  

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS  

TÍTOL:  ACORD MARC DE SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT I SERVEIS ARQUEOLÒGICS DE LES OBRES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.  

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA 
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Secretari: 

Sebastià Gallardo de Arriba 

 

1) Han justificat la seva absència: 

2) Abstenció: La Sra. Maria Belén Lloret Garcia, Secretària de la mesa de contractació, 

ha presentat escrit al registre de la corporació (RGE 9338/2017), en data 31 

d’octubre, mitjançant el qual s’abstén de participar en el procediment, per estar 

incursa en causa d’abstenció de les establertes a l’article 23.2.b) de la Llei 40/2015, 

per trobar-se en situació de fet assimilable al vincle matrimonial amb un dels 

licitadors. 

 

I.- La presidenta de la Mesa obri la sessió i demana al secretari que doni trasllat de les 

actuacions portades a terme en relació a aquesta contractació. 

 

El Secretari de la Mesa informa del següent: 

 En data 9 d’octubre de 2.017, mitjançant resolució de la Regidora Delegada 

d’Hisenda, Contractació i Estadística, es va iniciar l’expedient de contractació, per 

tramitació  ordinària, de l´acord marc dels serveis de direcció facultativa (direcció 

d´obra i direcció d´execució material), coordinació de seguretat i salut i serveis 

arqueològics de les obres promogudes per l´Ajuntament d´Alcúdia, expedient que es 

tramitarà mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos 

criteris d’adjudicació, expedient de contractació núm. CN-36/2017, dividit en 4 lots. 

 Per Resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, de 

data 9 d´octubre de 2.017, s’ha aprovat l’expedient de contractació de l´acord marc 

dels serveis de direcció facultativa (direcció d´obra i direcció d´execució material), 

coordinació de seguretat i salut i serveis arqueològics de les obres promogudes per 

l´Ajuntament d´Alcúdia, dividit en 4 lots, mitjançant procediment obert, oferta 

econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, 

expedient de contractació núm. CN-36/2017.  

 Així mateix va acordar sotmetre a informació pública els plecs al perfil del 

contractant i al BOIB, per termini de 10 dies naturals a efectes de reclamacions i 

convocar-ne, simultàniament, la licitació, tal com disposa l'art. 188.3 de la Llei 

20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 

disposant l’obertura del procediment d’adjudicació i publicar simultàniament 

l’anunci de convocatòria de licitació al BOIB i al tauler de contractació (perfil del 

contractant) de l’Ajuntament d’Alcúdia, concedint un termini de (16) setze dies 

naturals per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir del dia següent 

al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB, finalitzant dit termini a les 14:00 

hores del darrer dia per presentar ofertes, amb independència del registre o oficina 

en que es presentin. 

 En data 14 d’octubre de 2017 es va publicar al BOIB núm. 126/2017 l’anunci de 

licitació del contracte esmentat; el termini de presentació d’ofertes finalitzava dia 30 

d’octubre de 2017 a les 14 hores. 

 Els lots en que es divideix l’acord marc són els següents: 

o LOT 1: Serveis de Direcció d’Obra. (CPV: 71247000-1) 

http://www.alcudia.net/
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o LOT 2: Serveis de Direcció de l’execució material de les obres. (CPV: 

71247000-1) 

o LOT 3: Serveis de coordinació de seguretat i salut en l’execució de les 

obres. (CPV: 71317200-5). 

o LOT 4: Serveis de Direcció Arqueològica. (CPV: 71351914-3) 

 El Secretari de la Mesa passa a donar compte de les propostes presentades en la 

licitació, pel seu ordre cronològic de presentació al Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament, les quals es transcriuen a continuació: 

 

NÚM. 
ORD 

ENTITAT 
LICITADORA NIF RGE 

FAX 
CORREUS 

DATA 
PRESENTACIÓ 

OFERTA 
LOT 

1 
LOT 

2 
LOT 

3 
LOT 

4 

1 
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE SALUD 

LABORAL SL (DICONSAL)   
8983 NO 23/10/2017 NO NO SI NO 

2 
INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

EUROPEOS, SL (INESPRO)   
9281 SI 27/10/2017         

3 JOAN DAVID MARTINEZ JOFRE   9282 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

4 MARC MORRO CIFRE   9283 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

5 JAUME VIVER PIZÁ   9291 NO 30/10/2017 NO NO SI NO 

6 MARIA DE LA PAU PONS FIOL   9292 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

7 MIGUEL PASCUAL AMORÓS   9300 NO 30/10/2017 SI NO NO NO 

8 GARAU INGENIEROS, SLU   9304 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

9 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING   9314 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

10 ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
  

9315 SI 30/10/2017 NO NO SI NO 

11 DAVID JAVALOYAS MOLINA   9320 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

12 MAGDALENA SASTRE MORRO   9321 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

13 JOSEP REYNES MARTORELL   9325 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

14 JOANA BAUZA MORA   9326 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

15 LUIS ALBERTO MORANO OLIVER   9329 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

16 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
CARBALLES   

9336 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

17 JUANA ANA SALVA CABRER   9337 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

 

 Així mateix, de forma posterior, en data 31 d´octubre de 2.017, ha tingut entrada al 

registre de la corporació (RGE 9384/2017), proposició a la licitació presentada per 

PATRICK MORRO LALLEMAND, als lots núms. 2 i 3 de la licitació. 

 

La Mesa, després de deliberar acorda per unanimitat excloure la proposició 

presentada per PATRICK MORRO LALLEMAND, per haver-se presentat fora de 

termini.  

 

II.- Així mateix, en relació a la proposició presentada pel Sr. Luís Alberto Morano Oliver, 

atès que tal com s’ha expressat abans, existeix una relació d’afectivitat amb la secretària 

titular de la Mesa, qui s’ha abstés de participar en el procediment, per part del Secretari de la 

Mesa es procedeix a efectuar consideració en torn a la possibilitat d’apreciació o no de causa 

de prohibició per a contractar respecte de dita proposició.  
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En relació a aquesta qüestió, justament l’Ajuntament d’Alcúdia va formular  consulta davant 

la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’extint Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques (actualment Ministeri d’Hisenda i Funció Pública), arrel de la 

modificació de la normativa sobre les causes de prohibició de contractar establertes en 

l’article 60 del TRLCSP, per la disposició final novena de la Llei 40/2015, i específicament 

de la novetat normativa que suposa l’actual redacció de la causa de prohibició recollida a la 

lletra g) de l’apartat 1 de l’article 60 (anterior 60.1.f)); consulta que ha estat resolta 

recentment per dit òrgan consultiu (RGE 7673/2017, de 19 de setembre), en el seu Informe 

de data 13/07/2017, (exp. Núm. 31/2015). S’aporta còpia de l’Informe per a la seva consulta 

pels membres de la Mesa.  

 

A forma de resum i pel cas que ens ocupa es transcriuen les consideracions jurídiques 

cinquena i sisena de l’Informe:  

 

“5. Consulta también el Ayuntamiento de Alcúdia si, al existir una relación 

de Servicios, debe entenderse que hay conflicto de intereses de cualquier 

miembro del personal de la Corporación con el titular del órgano de 

contratación, y extenderse la prohibición a los parientes de aquellos. 

En el específico supuesto de las Administraciones públicas, la 

configuración del estatuto jurídico del personal al servicio de las mismas 

impide que pueda dudarse de forma apriorística de la licitud de su 

conducta, estando prohibida rigurosamente toda actuación que implique 

cualquier tipo de presión que pueda generar un conflicto de intereses. Por 

otro lado, es cierto que la relación de servicios no vincula al personal de la 

Corporación con el Alcalde o con los miembros del consistorio, sino que 

dicha relación tiene como partes afectadas al funcionario o personal 

laboral, por un lado, y a la Corporación como persona jurídica pública, por 

otro. Por tanto, técnicamente no es correcto decir que existe una relación 

de servicios con los miembros del órgano de contratación.  

Recordemos, por otro lado, que la norma exige que exista un conflicto de 

intereses entre el potencial licitador y el titular del órgano de contratación 

o quien lo sustituya, sin mencionar otros supuestos diferentes. La 

mencionada exigencia legal no puede interpretarse con carácter extensivo 

en ningún caso. Por ello, el hecho de que pueda existir una potencial 

relación (o incluso una influencia también potencial) entre el titular del 

órgano de contratación y quienes presten sus servicios retribuidos para la 

misma Corporación no supone que debamos identificar ambos supuestos 

que, como hemos señalado, no están mencionados en la norma. 

Evidentemente, la extensión de la prohibición de contratar a todas las 

personas que presten sus servicios en la entidad pública contratante o a sus 

parientes resultaría por completo desproporcionada. Por esta razón, el 

legislador ha querido limitar la influencia desencadenante de la prohibición 

de contratar a las personas que participan o que verdaderamente tienen en 

sus manos la decisión final del procedimiento de selección del contratista, 

que son las que conforman el órgano de contratación. Que dichas personas 

en algunos supuestos puedan considerarse superiores jerárquicos del 
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empleado municipal no implica per se que exista un conflicto de intereses y 

menos una prohibición de contratar. 

6. Consulta también el Ayuntamiento de Alcudia qué concepto o definición 

de conflicto de intereses debe aplicarse… 

…Por el contrario, cuando de lo que se trata es de determinar si existe 

conflicto de intereses con el pariente de la persona que genera el 

nacimiento del supuesto de hecho del que dimana la prohibición, la norma 

que se aplica es la propia de la contratación pública. Es cierto que el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del sector público no contiene ninguna, 

pero no lo es menos que la Directiva sí que la contiene. Recordemos en este 

punto que la Directiva 2014/24 y, concretamente su artículo 24, contiene 

una definición del conflicto de intereses y que este precepto, únicamente por 

lo que hace a la definición del conflicto de intereses, tiene efecto directo…” 

 

Per la seva banda, l’article 24 de la Directiva 24/2014 estableix: 

“DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO  

de 26 de febrero de 2014  

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

Artículo 24  

Conflictos de intereses  
Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las 

medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo 

los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de 

contratación a fin de evitar cualquier falseamiento de la competencia y 

garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos. 

El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier 

situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de 

un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder 

adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de 

contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento 

tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o 

personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 

independencia en el contexto del procedimiento de contratación.” 

 

És a dir que, d’acord amb l’article 24 de la Directiva, el conflicte d’interessos comprèn les 

situacions en que membres del personal del poder adjudicador que participin en el 

desenvolupament del procediment de contractació o puguin influir en el seu resultat tenguin, 

directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 

compromet la seva imparcialitat o independència. 

 

Segons això, el conflicte d’interessos afectarà al personal que participa en el 

desenvolupament dels procediments de contractació o que puguin influir en el seu resultat,  i 

requereix que tenguin un interès directe o indirecte, no ja que comprometi la seva 

imparcialitat, sinó que ni tan sols revesteixi l’aparença (pudiera parecer) o possibilitat que 

existeixi aquest conflicte. 
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Així mateix, la mateixa JCCA del MINHFP, en el seu informe 3/2017, de 27 d’abril de 2.017 

s’ha pronunciat en el següent sentit: 

 

“3. El último supuesto de prohibición alude los cónyuges, personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y 

descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad 

o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando 

se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación 

o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para 

contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. Este precepto exige 

una doble condición: 

1. Que exista la relación que el precepto contiene, en este caso, la 

de ascendiente. Por lo que hace esta cuestión en la consulta se dice 

que el titular de la empresa es el padre de la concejala. 

2. Que se produzca un conflicto de intereses con el titular del 

órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se 

hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la 

sustitución del primero. 

Este último elemento se configura como capital en el presente 

caso. En este caso, el órgano de contratación es, según se nos 

indica, el Pleno de la Corporación, órgano del que forman parte 

todos los concejales. En este sentido, no cabe duda de que la 

concejala pertenece al órgano de contratación y que su padre es el 

titular de la empresa que quiere licitar. Por tanto, existe un 

conflicto de interés real en la medida en que el Pleno de la 

Corporación es un órgano de naturaleza política, que toma sus 

decisiones por mayoría y en el que el sentido de la decisión puede 

estar afectado por la influencia de la concejala que es miembro de 

la Corporación Municipal. 

4. Por lo que hace al resto de las cuestiones planteadas en la consulta, 

hemos de comenzar con la referente a si la eventual prohibición de 

contratar sería aplicable también a un concejala de la oposición. La 

respuesta es que sí lo sería puesto que la propia naturaleza democrática del 

Pleno y el hecho de que las decisiones se tomen tras una votación en la que 

puede existir una influencia previa de uno de los miembros de la 

Corporación determina que sea indiferente que exista un control aparente 

del órgano, pues es posible que en la decisión que se tome concurran 

diferentes fuerzas políticas y que se altere el sistema aparente de mayorías. 

La misma conclusión cabe llegar en cuanto a la cuestión de si la 

prohibición seguiría existiendo en caso de abstenerse de votar la concejala. 

La mera pertenencia al órgano de contratación permite esa potencial 

influencia en el sentido de la decisión a que antes hemos aludido.” 

 

De tot l’exposat es considera que podria existir causa de prohibició de contractar en el Sr. 

Morano, atès que la persona amb la que persona amb la que manté relació afectiva participa 

directament en els procediments de contractació, encara que de forma tècnica, i que malgrat 
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que en cap moment no es posa en qüestió de cap manera la seva imparcialitat ni 

independència efectiva, l’article 24 configura estén dita prohibició fins i tot a la simple 

possibilitat o aparença (pudiera parecer), per la qual cosa es considera que sí podrien 

concórrer ambdós requisits per apreciar el conflicte d’interessos, per la qual cosa s’eleva la 

present consideració als membres de la Mesa i a l’òrgan de contractació. 

 

No obstant això, i atès l’establert a l’article 61 del TRLCSP i a l’Informe 31/2015 de la 

JCCA, és a l’òrgan de contractació a qui correspondrà apreciar o no l’existència de la 

prohibició de contractar, a través de la iniciació, si així ho considera, del corresponent 

procediment incidental contradictori, amb audiència de l’interessat. 

 

III.- Tot seguit el Secretari informa a la resta de la Mesa envers els aspectes formals de 

cadascuna de les propostes presentades, d’acord amb l’exigit a l’article 80 del RD 1098/2001 

i al plec de clàusules administratives particulars, resultant en relació a la  forma de les 

proposicions presentades que: 

 

Les propostes s’han de presentar en DOS sobres tancats i identificats a l’exterior amb 

indicació de la licitació a la que es concorre, els lots als que es concorre i el nom de 

l’empresari o nom social de l’empresa licitadora, indicant el NIF, nom i llinatges del 

representant, el domicili a efectes de notificacions, així com el número de telèfon, fax i 

adreça de correu electrònic. 

 

La Mesa considera que no hi ha cap impediment en la tramitació de l’expedient, per la qual 

cosa es continua amb l’anàlisi de les actuacions realitzades per aquest contracte. 

 

a) Acte seguit es procedeix a l’anàlisi del sobre Sobre «1»: documentació 

administrativa, per ordre de presentació al registre d’entrada. D’acord amb 

l’establert al plec administratiu es substitueix l’aportació inicial de documentació a 

incloure en el sobre número 1 (documentació administrativa article 146.1 TRLCSP) 

per la presentació d’una declaració responsable (segons model Annex IV del plec).  

b) La documentació presentada pels licitadors s’ajusta a l’establert als plecs. Per 

l’exposat, la Mesa acorda per unanimitat declarar admeses al procediment les 

proposicions presentades pels següents licitadors, sense perjudici del que pugui 

resultar de la posterior acreditació del compliment dels requisits establerts a 

l’art.146.1 TRLCSP en el moment indicat en els plecs i a l’article 146.4 del 

TRLCSP: 

 

NÚM. 
ORD 

ENTITAT 
LICITADORA RGE 

FAX 
CORREUS 

DATA 
PRESENTACIÓ 

OFERTA 
LOT 

1 
LOT 

2 
LOT 

3 
LOT 

4 

1 
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE SALUD 

LABORAL SL (DICONSAL) 
8983 NO 23/10/2017 NO NO SI NO 

2 
INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

EUROPEOS, SL (INESPRO) 
9281 SI 27/10/2017         

3 JOAN DAVID MARTINEZ JOFRE 9282 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

4 MARC MORRO CIFRE 9283 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

5 JAUME VIVER PIZÁ 9291 NO 30/10/2017 NO NO SI NO 
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6 MARIA DE LA PAU PONS FIOL 9292 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

7 MIGUEL PASCUAL AMORÓS 9300 NO 30/10/2017 SI NO NO NO 

8 GARAU INGENIEROS, SLU 9304 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

9 
GRUSAMAR INGENIERIA Y 

CONSULTING 
9314 SI 30/10/2017 SI SI NO NO 

10 
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

9315 SI 30/10/2017 NO NO SI NO 

11 DAVID JAVALOYAS MOLINA 9320 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

12 MAGDALENA SASTRE MORRO 9321 NO 30/10/2017 NO NO NO SI 

13 JOSEP REYNES MARTORELL 9325 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

14 JOANA BAUZA MORA 9326 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

16 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 

CARBALLES 
9336 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

17 JUANA ANA SALVA CABRER 9337 SI 30/10/2017 SI NO NO NO 

 

En relació a la proposta presentada pel licitador que a continuació s’indica:  
15 LUIS ALBERTO MORANO OLIVER 9329 NO 30/10/2017 SI SI SI NO 

 

La documentació administrativa presentada pel licitador s’ajusta a l’establert al plec, no 

obstant això, atesa la possibilitat de concurrència de prohibició de contractar, i d’acord 

amb l’exposat en la consideració anterior, la Mesa per unanimitat considera procedent 

suspendre la tramitació del procediment en aquest moment, i posar de manifest a l’òrgan 

de contractació dita circumstància, proposant-li la iniciació de procediment contradictori, 

amb audiència a l’interessat, per a la determinació per l’òrgan de contractació de 

l’existència o no de causa de prohibició de contractar amb l’Ajuntament d’Alcúdia de 

l’esmentat licitador, i una vegada determinada es procedirà a la continuació del 

procediment i a l’obertura de les propostes. 

 

D’acord amb l’anterior, la Mesa, per unanimitat dels presents acorda: 

 

Primer.- Excloure a proposició presentada pel Sr. PATRICK MORRO LALLEMAND, 

per extemporània. 

 

Segon.- Posar de manifest davant l’òrgan de contractació la possible existència de 

prohibició de contractar, de les establertes a l’article 60.1.g) del TRLCSP, en el licitador 

Sr. Morano, i proposar a l’òrgan delegat de contractació iniciar procediment contradictori 

per a la determinació de l’existència o no de causa de prohibició de contractar en el 

licitador Sr. Morano, amb audiència a l’interessat, amb suspensió de l’acte d’obertura 

d’ofertes del sobre 2 fins que l’òrgan de contractació s’hagi pronunciat o es resolgui 

l’incident, segons escaigui.   

 

Tercer.- Publicar l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del contractant), als 

efectes pertinents i d’informació als licitadors. 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 10:30 h de la data 

indicada a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com 

a Secretari, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.   

El secretari de la Mesa     La Presidenta  

Sebastià Gallardo de Arriba    Joana Maria Bennàsar Serra 

http://www.alcudia.net/
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