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LC/LR Exp. 2021/0022864

A les 11 hores i 30 minuts del dia 27 d’abril de 2022, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic,
de forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola Salinas,
com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè Civit, com a delegat de
l’interventor general, per la Sra. Mercè Munné Dedéu, adjunta a la direcció-gerència del
Consorci del Patrimoni de Sitges i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona
Fernández. Assisteix, així mateix, un representant de les empreses: FRICOR SERVEI
INTEGRAL SL i QUADRIFOLI PROJECTES SL. Es constitueix la present Mesa, amb
l’objecte de procedir a la valoració de l’oferta anormalment baixa i proposta
d’adjudicació, mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació
corresponent al “Subministrament de lluminàries de museu per al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen en
els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada
la comprovació de les ofertes anormalment baixes, es va observar que l’oferta de
l’empresa ANEUM LED SL es trobava incursa en presumpció d’anormalitat. Requerida
aquesta empresa per la seva justificació, se li va donar audiència, la qual va aportar la
documentació tècnica que es va trametre al Consorci del Patrimoni de Sitges per la
seva valoració.
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe tècnic
de la valoració de l’oferta anormalment baixa i proposta d’adjudicació emès pel
Consorci del Patrimoni de Sitges, la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració d’oferta anormalment baixa i d’adjudicació del procediment obert
ordinari amb un únic criteri d’adjudicació del relatiu a la contractació del
“Subministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de
Sitges”, aprovat per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de
Sitges de data 24 de novembre de 2021 i número de registre VNIS 230/2021 per un
pressupost base de licitació de 143.323,60 € anuals, més 30.097,96 € en concepte de
21 % d’IVA.
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En data 19 de gener de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, va procedir a l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació
administrativa de les següents empreses:
-

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL

-

ERCO ILUMINACIÓN SA

-

FRICOR SERVEI INTEGRAL SL

-

ANEUM LED SL

-

DIFUSIONA SL

En data 26 de gener de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, va procedir a l’obertura del sobre B de les empreses admeses, corresponent al
criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa, el qual d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP) que regeixen aquesta contractació, és el que tot seguit s’indica:

Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu ...................................................................................... fins a 100 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
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mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
En tot cas, el CPS es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article
150.3 LCSP.
El resum de la puntuació obtinguda per les empreses i la seva classificació per ordre
decreixent és el següent:
NOM EMPRESA

OFERTES

DIFERÈNCIA

PUNTUACIONS

ORDRE

ANEUM LED SL

75.220,00 €

68.103,60 €

100,00

1

ERCO ILUMINACION
SA

87.259,13 €

56.064,47 €

82,32

2

DIFUSIONA SL

90.231,54 €

53.092,06 €

77,96

3

106.281,07 €

37.042,53 €

54,39

4

130.702,44 €

12.621,16 €

18,53

5

80.773,14 €

62.550,46 €

91,85

FRICOR SERVEI
INTEGRAL SL
GESTION INTEGRAL
DE INSTALACIONES
SL
LLINDAR

La clàusula 1.15 del PCAP estableix:
Per identificar els casos en què una oferta es consideri anormalment baixa:
-

S’aplicaran les previsions de l’article 85 del Reglament General de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
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Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
escau.
A la vista del resultat de les ofertes, la Mesa aprecia que l’oferta de l’empresa ANEUM
LED SL es troba incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb la clàusula 1.15 del
PCAP, per tant, tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, acorda concedir audiència a l’esmentada empresa
perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del
corresponent requeriment, justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les condicions de
la mateixa.
L’empresa ANEUM LED SL, ha presentat dins de termini la justificació escaient.
L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta argumentant que;
“ACLARACIÓN DE BAJA DESPROPORCIONADA A LA Diputació de BarcelonaSubministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

Es por lo que MANIFIESTA:
PRIMERO: De acuerdo con el Art 149 de la LCSP de 7 de noviembre, para ANEUM LED SL
las condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el
método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
SEGUNDO: A mayor abundamiento y comparando los precios de mercado con el precio de
esta licitación (presupuesto base de licitación) se observa que es superior al precio de
mercado, lo que influye de manera inadecuada sin duda alguna en la determinación de oferta
con baja desproporcionada, es decir, al tener un importe de licitación muy elevado es fácil
deducir porque hay licitaciones en baja desproporcionada.
TERCERO: ANEUM LED SL cuenta con experiencia demostrada y responsabilidad para la
ejecución satisfactoria del proyecto de esta licitación, tal y como se expone en la
documentación que acompaña este escrito.
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CUARTO: De acuerdo con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación Diputació de
Barcelona, y de acuerdo con la LCSP - Ley 9/2017, de 8 de noviembre en la Sección 2ª la
acreditación de requisitos de solvencia, calidad de producto, etc.
Estos requisitos se relacionan en la LCSP - Ley 9/2017, de 8 de noviembre en Sección 2.ª
Acreditación de la aptitud para contratar, Subsección 1.ª Capacidad de obrar, Artículo 84.
Acreditación de la capacidad de obrar, Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar, Artículo 85.
Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar, Subsección 3.ª Solvencia,
Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia, Artículo 87. Acreditación de la solvencia
económica y financiera, Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras, Artículo 89.
Solvencia técnica en los contratos de suministro, Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en
los contratos de servicios, Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes
contratos, Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia, Artículo 93.
Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad, Artículo 94. Acreditación
del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, Artículo 95. Documentación e
información complementaria, Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para
contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas, Artículo 96. Certificaciones de
Registros de Licitadores, Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados
para contratar.
De igual manera en LCSP - Ley 9/2017, de 8 de noviembre en TÍTULO IV. Garantías exigibles
en la contratación del sector público, CAPÍTULO I. Garantías exigibles en los contratos
celebrados con las Administraciones Públicas, Sección 1.ª Garantía provisional, Artículo 106.
Exigencia y régimen de la garantía provisional, Sección 2.ª Garantía definitiva, Artículo 107.
Exigencia de la garantía definitiva, Artículo 108. Garantías definitivas admisibles, Artículo 109.
Constitución, reposición y reajuste de garantías, Artículo 110. Responsabilidades a que están
afectas las garantías, Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas,
Sección 3.ª Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de garantías.
QUINTO: Que la proposición de ANEUM LED SL cumple con todos los requisitos exigidos en
los pliegos de la licitación.
Así mismo y de acuerdo con lo manifestado, si el órgano contratante tiene dudas de que el
licitador pueda ejecutar correctamente el contrato, tiene a su disposición la responsabilidad de
las garantías exigibles en el contrato que permiten garantizar al órgano contratante la correcta
ejecución del contrato de la licitación.
SEXTO: A mayor abundamiento, dentro de las obligaciones y garantías del operador
económico en el contrato:
-

Garantía Definitiva
Solvencia económica y financiera mercantil, bajo contrato
Seguro de Responsabilidad civil, bajo contrato
Penalizaciones por incumplimiento

Es por lo que SOLICITA:
SEGUNDO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, se tenga por cumplimentado el requerimiento efectuado mediante escrito y
documentación anexa a este documento.
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TERCERO: Sea resuelto de manera favorable la justificación de la incursión en baja
desproporcionada.

Per a la valoració de la justificació presentada per l’empresa ANEUM LED SL s’ha
tingut en compte el sistema de càlcul establert en el Plec de Condicions
Administratives Particulars aplicable a aquest contracte de subministraments i les
característiques establertes al Plec de Prescripcions Tècniques.
Argumentació d’ANEUM LED SL, la justificació del baix preu de la seva oferta es basa
en:
a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode
de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.
d) El respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat. No sembla una argumentació sinó el
que estableix la normativa.
Al·lega que el preu de sortida de la licitació està per sobre del preu de mercat però no
adjunta cap justificació que així ho demostri. Al·lega que són una empresa fabricant
dels seus propis productes, que la gestió de mercat és directa amb els seus clients,
eliminant intermediaris a la cadena de majoristes i distribució, sent molt més
competitius amb els seus productes, i per tant afavorint els preus de compra als seus
clients i aporta tota una sèrie de documents relatius als certificats ISO, projectes en els
que han treballat, però sense cap justificació econòmica que així ho demostri.
No presenta cap informe econòmic que demostri la viabilitat del preu ofert per als
materials objecte del subministrament de la licitació de referència, amb la qualitat i
requeriments establers als Plecs de Prescripcions Tècniques, doncs es limita a
presentar un pressupost.
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En tot cas presenta una proposta de taula comparativa de lluminàries de tecnologia
LED equivalents amb la seva oferta, però sense donar cap mena d’explicació de la
proposta i el perquè l’equivalència seria millor.
Per tot això es considera que no es pot eliminar la presumpció d’anormalitat, doncs no
queda acreditada la viabilitat econòmica de l’oferta.
A la vista dels antecedents, es requereix novament a l’empresa, el dia 11 de març del
2022, per tal de que en el període de tres dies hàbils presenti la documentació
següent, atès que, una vegada revisada la documentació aportada, es considera que a
aquesta li falta la següent informació complementària:
1)
Es sol·licita que siguin lliurades les fitxes tècniques actualitzades amb
informació corresponent a l'exercici 2022.
Les fitxes tècniques presentades són de l’octubre del 2020 i diuen a peu de pàgina que
estan subjectes a canvis.
2)
Es sol·licita un aclariment en quant a la garantia de la informació recollida a les
fitxes tècniques.
Les fitxes tècniques tenen un peu de pàgina que diu textualment:
“ANEUM LED SL: no atorga representació o garantia respecte a l'exactitud o integritat
de la informació inclosa aquí i no serà responsable de cap acció que en depengui de la
mateixa. 2020, Octubre-Dades subjectes a canvis”
Amb aquest advertiment de l'empresa no queda garantit que el producte subministrat
serà lliurat segons les característiques tècniques de les fitxes.
3)
Es sol·licita ampliar la informació tècnica sobre tots els productes a
subministrar
Amb la informació de les fitxes tècniques no queda demostrat que compleixen totes les
prescripcions tècniques.
En concret, i segons les prescripcions tècniques dels Plecs:
-

No es demostra que els projectors siguin compatibles amb els carrils instal·lats

-

No queda clar que les òptiques siguin intercanviables

-

No s'especifica que els projectors portin reguladors
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4)

No s´especifica que els projectors subministrats seran del color RAL1014
Es sol·licita memòria econòmica amb l'anàlisi comparat dels preus de mercat

A la documentació presentada l'empresa afirma que:
“Aclariment de Baixa desproporcionada” punt segon, l'informe d'ANEU LED diu: “Com
més abundament i comparant els preus de mercat amb el preu d'aquesta licitació
(pressupost base de licitació) s'observa que és superior al preu de mercat, cosa que
influeix de manera inadequada sens dubte a la determinació d'oferta amb baixa
desproporcionada, és a dir, en tenir un import de licitació molt elevat és fàcil deduir
perquè hi ha licitacions en baixa desproporcionada”
Si ens presenten l'anàlisi comparat amb els preus podrem comprovar en què es basa
l'empresa, ja que segons el coneixement del mercat que té l'equip tècnic del CPS, els
preus de la licitació es corresponen als preus de mercat per a lluminàries de museus.
L’empresa ANEUM LED SL presenta dins de termini la informació complementària
requerida .

D’acord amb la resposta de l’empresa es considera que:
Punt 1.- Es sol·licita que siguin lliurades les fitxes tècniques actualitzades amb
informació corresponent a l'exercici 2022.
L’empresa declara que les fitxes tècniques lliurades son de l’octubre de 2020. Des
d’aquesta data no han sofert canvis, per la qual cosa no ha estat modificada la data de
les fitxes tècniques.
L’empresa torna a lliurar les mateixes fitxes tècniques lliurades amb anterioritat, amb
data març de 2022.
D’acord amb les fitxes tècniques lliurades, les lluminàries es corresponen amb els
models Led TRACK ATLANTIS (AN-4002-024), Led TRACK PERSA (AN-4003-003),
Led TRACK PERSA (AN-4003-010), Led LINE TEIDA (AN-6502-010) i Led LINE
TEIDE (AN-6502-016), i en les fitxes de cadascun dels models el valor del tolerància
cromàtica (desviació de l’espai de color) és SDCM major a 2.
D’acord amb el que determina la clàusula 4 (Descripció tècnica dels elements) del Plec
de Condicions tècniques per al subministrament de lluminàries de Museu per al Museu
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Romàntic Can Llopis de Sitges, un dels requeriments tècnics que han d’acomplir la
totalitat de projectors és el següent: “la font de la llum LED ha de tenir una tolerància
cromàtica (desviació de l’espai de color) inferior a 2 SDCM per aconseguir la
uniformitat de la tonalitat de la llum”.
Per tant, amb les fitxes tècniques lliurades, es pot comprovar que les lluminàries no
compleixen amb el Plec de Condicions tècniques.
Punt 2.- Es sol·licita un aclariment en quant a la garantia de la informació recollida a
les fitxes tècniques
L’empresa declara que la informació expressada a les fitxes comercials son reflex de
les dades tècniques reals de les lluminàries, i que la nota a peu de pàgina fa referència
a possibles canvis de les lluminàries. També declara que aquest peu de pàgina és una
pràctica habitual dels fabricants.
Tot i la sol·licitud d’informació complementària l'empresa no garanteix que el producte
a subministrar serà lliurat segons les característiques tècniques de les fitxes.
L’empresa ha de garantir el compliment dels requeriments tècnics expressats en els
Plecs de Condicions Tècniques de la totalitat dels projectors que lliuri.
Punt 3.- Es sol·licita ampliar la informació tècnica sobre tots els productes a
subministrar
Respecte a les prescripcions tècniques dels Plecs:
-

Compatibilitat dels projectors amb els carrils instal·lats:

L´empresa justifica que és empresa fabricant i que disposa de diversos capçals per a
la seva instal·lació en diversos carrils, i certifica que les lluminàries per a aquesta
licitació son fabricades amb un capçal per a la seva instal·lació de carrils electrificats
d’ERCO.
-

Òptiques intercanviables:

L’empresa declara que tots els productes TRACK que l’empresa oferta tenen les
següents característiques:
o

Òptiques intercanviables per a l’adequació de la distribució lumínica.

o

Diferents filtres per a modificar l’espectre lumínic.
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o

Accessoris d’apantallament per a un major confort visual.

o

Diversitat de distribucions lumíniques.

L’empresa declara que disposa de totes aquestes configuracions per a poder adaptar
la il·luminació a l’objecte que es pretén il·luminar.
-

Projectors amb reguladors:

L’empresa declara que els productes per a museus estan dotats amb regulació per a
poder adaptar la il·luminació a l’objecte a il·luminar.
L’empresa declara que els productes per aquesta licitació estan proveïts de reguladors
per a l’adaptació del flux lluminós sense cap parpelleig en tot el rang de regulació.
-

Projectors del color RAL1014:

L’empresa declara que com fabricant dels seus productes pot adaptar els acabaments
a les necessitats de l’obra, i els productes s’acaben amb el RAL que necessita el
client.
Amb aquestes dades aportades per l’empresa, la informació tècnica sol·licitada en el
punt 3 queda justificada.
Punt 4.- Es sol·licita memòria econòmica amb l'anàlisi comparat dels preus de mercat
L’empresa no lliura una memòria econòmica amb l’anàlisi comparada del preus de
mercat.
L’empresa argumenta que atenent als preus de mercat, no hi ha justificació per la qual
els productes per a un museu hagin de tenir un major preu de venda pel sol fet de ser
museu.
L’empresa també argumenta que son fabricants de tecnologia LED que venen al client
final.
El fet de no aportar la memòria econòmica amb anàlisi comparat dels preus de mercat
no permet comprovar en què es basa l’empresa per afirmar que el preu d’aquesta
licitació és superior al preu de mercat.

Per tant, de l’argumentat per l’empresa cal concloure el següent:
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1.- D’acord amb les fitxes tècniques lliurades per ANEUMLED, es pot comprovar que
les lluminàries ofertades per ANEUMLED no compleixen amb els requeriments tècnics
del Plec de Condicions tècniques.
2.- L’empresa no garanteix el compliment dels requeriments tècnics expressats en els
Plecs de Condicions Tècniques de la totalitat de les lluminàries que lliuri.
3.- El fet de no aportar la memòria econòmica amb anàlisi comparada dels preus de
mercat no permet comprovar en què es basa l’empresa per afirmar que el preu
d’aquesta licitació és superior al preu de mercat.
Per tot això es considera que no es pot eliminar la presumpció d’anormalitat, doncs no
queda acreditada la viabilitat econòmica de l’oferta.

Vista la documentació justificativa presentada per l’empresa i els raonaments exposats
es comprova que les lluminàries presentades per ANEUMLED no compleixen amb el
Plec de condicions tècniques, i per tant l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals, per la qual cosa es proposa a la Mesa
de contractació de Serveis Interns i Sector Públic la seva exclusió de la contractació.
Un cop realitzada la valoració, la sotasignat com a Directora-gerent (e.f.) del Consorci
del Patrimoni de Sitges proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, l’adjudicació de la contractació del “Subministrament de lluminàries de museu
per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges” a l’empresa ERCO ILUMINACION, SA
amb NIF A08345241, d’acord amb la seva oferta:

• Proposició econòmica:

OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

143.323,60 €

87.259,13 €

21%

18.324,42 €

105.583,55 €
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(...)

De conformitat amb el que estableixen els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la LCSP,
la Mesa acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès pel Consorci del
Patrimoni de Sitges i considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent,
l’exclusió de l’empresa ANEUM LED SL perquè les lluminàries presentades no
compleixen amb el Plec de condicions tècniques, i per tant l’oferta no pot ser complerta
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals; així mateix es proposa
l’adjudicació mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació corresponent
al “Subministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis
de Sitges” a l’empresa ERCO ILUMINACIÓN SA, amb NIF A08345241, d’acord amb
la seva oferta relacionada a l’esmentat informe.

Resta en segon lloc l’empresa DIFUSIONA SL, en tercer lloc l’empresa FRICOR
SERVEI INTEGRAL SL i en quart i últim lloc l’empresa GESTION INTEGRAL DE
INSTALACIONES SL.

Essent les 11 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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