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Codi: A115 E01 U
Ref.: NMB/BSA

Assistents a l'acte: Presidenta: l’alcaldessa presidenta. Vocals: el secretari de la corporació, la
interventora accidental i la cap de la Secció de Secretaria. Secretària: l’administrativa de
Contractació.
Altres assistents: Representant de l'empresa UTE CROQUIS SONO, SL – CROQUIS, SA.
El Dr. Francesc Xavier Hernández Cardona en la seva qualitat d’assessor per assistir a la
Mesa en la valoració de les ofertes de museografia del Castell de la Trinitat

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2018

A la casa consistorial de Roses, essent les 11:30 hores del dia 9 de novembre de 2018, es
reuneix en sessió extraordinària la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Expedient núm. 2018/008619 relatiu al contracte mixt de subministrament i serveis per a
l’execució del «Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat»

Acte públic de la Mesa de Contractació per donar el resultat de la valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor, d’acord amb l’informe tècnic de valoració que consta a l’expedient
i obertura dels sobres C (Oferta econòmica) per a la contractació de l’execució del «Projecte de
Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat».

En data 31 d’octubre de 2018 la Mesa de Contractació Permanent va obrir, en acte intern, els
sobres A (Documentació general) i va declarar admeses a la licitació les proposicions
presentades i les mostres de vídeo i recreacions en 3D presentades. A continuació, va obrir,
en acte públic, els sobres B (Criteris que per a la seva valoració depenen d’un judici de valor).
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Pel que fa als sobres B i les mostres presentades, va acordar trametre’ls al responsable del
seguiment i l'execució del contracte, per informar si es complien els requisits establerts a la
clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars i per a la valoració dels criteris
que depenen d’un judici de valor.

En primer lloc, la Mesa de Contractació Permanent requereix al responsable del seguiment i
l'execució del contracte que expliqui als membres de la Mesa el contingut de les proposicions
presentades i l’assignació de la puntuació, d’acord amb els criteris establerts per a aquesta
contractació, amb el resultat següent:

Es realitza un informe valoració, dels criteris de valoració subjectes a judici de valor (fins a
un màxim de 40 punts) segons el quadre de característiques del contracte mixt de
subministrament i serveis per a l’execució del projecte de museografía didàctica

a

implementar en el Castell de la Trinitat, una vegada estudiat el projecte, la documentació
entregada i els informes valoratius.

Proposta tècnica
B.1.

Pla

de

treball

(diagrama

de

gantt

o

de

barres)

(màxim

10

punts)

Empresa 1: UTE CROQUIS SONO, SL – CROQUIS, SA
Número de punts obtinguts: 10

Empresa 2: UTE EQUIRO BAJABI
Número de punts obtinguts: 10

Empresa 3: GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL
Número de punts obtinguts: 10

B.2. Memòria explicativa del pla de treball i organització de les prestacions (màxim 10 punts)
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Empresa 1: UTE CROQUIS SONO, SL – CROQUIS, SA
Número de punts obtinguts: 8

Empresa 2: UTE EQUIRO BAJABI
Número de punts obtinguts: 8

Empresa 3: GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL
Número de punts obtinguts: 8

B.3. Presentació de mostres (màxim 20 punts)

Empresa 1: UTE CROQUIS SONO, SL – CROQUIS, SA
Número de punts obtinguts: 14

Empresa 2: UTE EQUIRO BAJABI
Número de punts obtinguts: 19,5

Empresa 3: GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL
Número de punts obtinguts: 10,2

Empresa 1:
UTE CROQUIS SONO, SL – CROQUIS, SA: 14

Mostres de mobiliari: 4
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 1
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 1
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Comentaris:
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UTE CROQUIS SONO aporta mostres de qualitat congruents amb l’objecte
de museïtzació. Tanmateix no sembla que segueixi una línia pròpia i que les
mostres responguin a criteris de dissenys diversos.
Mostres de vídeos amb recreació històrica: 3,5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 0,5
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 0,5

Mostres d'il·lustració matte painting: 4
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 0,5

Mostres de recreació 3D: 2,5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 1
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 0,5
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 0,5 punt): 0,5

Empresa 2:
UTE EQUIRO BAJABI: 19,5

Mostres de mobiliari: 5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 1
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Comentaris:

Exp.: 2018/010982

Es tracta de mobiliari funcional que sembla capaç d’aguantar el pas del
temps, amb un disseny discret i pràctic, que possibilita accions de
manteniment i neteja.
Mostres de vídeos amb recreació històrica: 5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx 1 punt): 1
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Mostres d'il·lustració matte painting: 4,5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Mostres de recreació 3D: 5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 1
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Empresa 3
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL: 10,2

Mostres de mobiliari: 4
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 1
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 1
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 1
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 1

Comentaris:
UTE GROP aporta mostres de qualitat congruents amb l’objecte de
museïtzació. Tanmateix no està clar que tinguin una línia pròpia.
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Mostres de vídeos amb recreació històrica: 3,5
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 2
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 0,5
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 0,5

Mostres d'il·lustració matte painting: 0,7
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 0,5
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 0
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 0,2

Mostres de recreació 3D: 2
Qualitat tècnica de les mostres (màx. 2 punts): 0,5
Idoneïtat amb l'objecte del contracte (màx. 1 punt): 0,5
Rigor dels continguts (màx. 1 punt): 0,5
Originalitat i diversitat dels continguts (màx. 1 punt): 0,5

A la vista de les proposicions presentades i de l'informe de valoració efectuada pel
responsable del seguiment i execució del contracte, la Mesa de Contractació Permanent fa
seva la valoració i atorga la puntuació següent:

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (MÀXIM 40 PUNTS):
3. GROP

1. UTE SONO, SL –

2. UTE EQUIRO

CROQUIS, SA

BAJABI

B.1.

10

10

10

B.2.

8

8

8

B.3.

14

19,5

10,2

TOTAL

32

37,5

28,2

EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA, SL
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A continuació, la Mesa de Contractació Permanent, en acte públic, procedeix a l'obertura del
sobre C.

SOBRES C: Oferta econòmica i criteris de qualitat
OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació : 514.429,86 €

LICITADORS

IVA 21%:108.030,27 €
Total: 622.460,13 €

1. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA

411.502,00 €

2. UTE EQUIRO BAJABI

489.750,00 €

3. GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL

442.143,90 €

* Ofertes econòmiques amb IVA exclòs

P: Presentat

NP: No presentat
LICITADORS

CRITERIS DE QUALITAT

Índex

3. GROP

1. UTE SONO,

2. UTE

SL – CROQUIS,

EQUIRO

SA

BAJABI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA
, SL

Currículum professional de cada tècnic que
s’ofereixi per a la valoració de la seva
experiència, en format PDF
Documents acreditatius dels treballs
realitzats objecte de la valoració, en format
PDF
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La Mesa de Contractació Permanent acorda donar trasllat de la documentació presentada en
els sobres C als Serveis tècnics municipals per a la valoració dels criteris de valoració
automàtica, d’acord amb les fórmules que consten en el Plec de clàusules administratives
particulars.

La Mesa decideix que es tornarà a reunir, en acte intern, un cop feta la valoració.

OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació :
LICITADORS

514.429,86 €
IVA 21%:108.030,27 €

PUNTUACIÓ
Màxim 20 punts

Total: 622.460,13 €
1. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA

411.502,00 €

20

2. UTE EQUIRO BAJABI

489.750,00 €

16,80

3. GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL

442.143,90 €

18,61

* Ofertes econòmiques amb IVA exclòs

LICITADORS
EXPERIÈNCIA DELS

PUNTUACIÓ

TÈCNICS DE
L’EQUIP DE TREBALL

1. UTE
Màxim
30 punts

SONO, SL –
CROQUIS,
SA

2. UTE
EQUIRO
BAJABI

3.GROP
EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA,
SL

Acreditació de 2
treballs/projectes en els àmbits
especificats

5 punts

---

---

---
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Acreditació de 3
treballs/projectes en els àmbits

10 punts

---

---

---

15 punts

---

---

---

20 punts

---

---

---

25 punts

---

---

---

30 punts

P

P

P

30

30

30

especificats
Acreditació de 4
treballs/projectes en els àmbits
especificats
Acreditació de 5
treballs/projectes en els àmbits
especificats
Acreditació de 6
treballs/projectes en els àmbits
especificats
Acreditació més de 6 treballs/
projectes en els àmbits
especificats

PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 30 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL

CRITERIS
QUE
LICITADOR

DEPENEN
D'UN JUDICI
DE VALOR

OFERTA

CRITERI DE

PUNTUACIÓ

ECONÒMICA

QUALITAT

TOTAL
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Màxim 40

Màxim 20

Màxim 30

Màxim 90

punts

punts

punts

punts

32

20

30

82

37,50

16,80

30

84,30

28,20

18,61

30

76,81

1. UTE SONO, SL –
CROQUIS, SA
2. UTE EQUIRO BAJABI
3. GROP EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA, SL

A la vista de la puntuació de les ofertes econòmiques i dels criteris de qualitat, la Mesa de
Contractació Permanent procedeix a comprovar si alguna de les proposicions pot ser
considerada anormalment baixa, d'acord amb la clàusula 11.2 del PCAP que estableix que, en
el cas que a la licitació es presentin dues o més empreses, es considerà anormalment baixa
l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la seva oferta econòmica sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui a la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior a 1,5 vegades el valor mitjà de les puntuacions atorgades en aquests criteris.

Feta la comprovació, resulta que cap de les proposicions presentades s’identifica com a oferta
anormalment baixa.

Per tot això, la Mesa de Contractació Permanent acorda:

1. Classificar les proposicions admeses, en ordre decreixent de major a menor puntuació
obtinguda, amb el resultat següent:

1. UTE EQUIRO BAJABI, amb una puntuació de 84,30 punts
2. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA, amb una puntuació de 82 punts
3. GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL, amb una puntuació de 76,81 punts
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2. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de la UTE EQUIRO
BAJABI, conformada per les empreses Roig Fills i Associats, SA i Bajabi Latour, SLNE, amb
CIF A58401282 i B64469208 respectivament, per un preu de 489.750,00 € que més
102.847,50 €, en concepte de 21% d’IVA, fan un total de 592.597,50 €, amb un termini
d'execució màxim de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per ser la millor oferta en relació
qualitat preu, prèvia presentació, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de
l’enviament del requeriment, de la documentació requerida en el PCAP de reunir tots els
requisits establerts, l’acreditativa de la qualificació del personal adscrit al contracte d’acord
amb la seva oferta, i constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.

3. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent així com l’informe
tècnic de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament.

4. La Mesa procedeix a comprovar si les empreses que s’han compromés, en cas de resultar
adjudicatàries del contracte, a constituir la UTE EQUIRO BAJABI, estan inscrites en el Registre
electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), als efectes de requerir la documentació justificativa
de reunir els requisits per a aquesta contractació.

Feta la comprovació, resulta que l’empresa Roig i Fills Associats, SA està inscrita al RELI, tot i
que les dades inscrites no són complertes i, així mateix, l'empresa Bajabi Latour, SLNE, no
figura inscrita ni al RELI ni al ROLECE, per tant, cal requerir a les empreses Roig i Fills
Associats, SA i Bajabi Latour, SLNE, que conformaran la UTE EQUIRO BAJABI, perquè
cadascuna de les empreses que conformaran l'esmentada UTE presentin en el termini de 10
dies hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment, la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’EMPRESA ROIG I FILLS
ASSOCIATS, SA
a) Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil.
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b) Acreditació de la solvència econòmica i financera de tenir un volum global de negocis per
import igual o superior a 600.000 €, en el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels tres
últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que
correspongui.

Forma d’acreditació:
Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i que contingui els
comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i que els mateixos es
troben en ell dipositades. Si l'últim exercici es trobés pendent de dipòsit, s'hauran de presentar
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent per a això i de la
seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de presentar el seu
llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

c) Acreditació de la solvència tècnica i professional, que l’import anual acumulat de l’any de
major facturació, dins dels últims tres anys, sigui igual o superior a 450.000,00 € en l’execució
d’actuacions de subministrament de fabricació amb instal·lació de mobiliari museogràfic,
vitrines i expositors amb materials metàl·lics i en intervencions museogràfiques complexes.
(S’entén com intervenció museogràfica complexa aquella que compren almenys tres o més
tipus de recursos diferents com vitrines, il·luminacions, audiovisuals, senyalítica, rotulació, ..
etc.

Forma d’acreditació:
Relació dels principals treballs realitzats de fabricació i instal·lació de mobiliari museal: vitrines
i expositors amb materials metàl·lics i en treballs d’intervencions museogràfiques compleixes,
en el curs dels últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos. Per als més importants i per a l’acreditatiu del demanat com requisit,
s’aportaran certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la realització de la
prestació.
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En qualsevol cas, els certificats o documents acreditatius de l’experiència demanada hauran
d’incloure, com a mínim, les dades següents:
- Breu descripció dels treballs.
- Import o preu dels treballs executats i ubicació on s’ha portat a terme.
- Destinatari (públic o privat) dels treballs.
- Especificació de si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van dur a
bon terme i amb normalitat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’EMPRESA BAJABI LATOUR,
SLNE
a) Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil.

b) Escriptura dels poders de representació de la persona que signa la proposició.

c) Acreditació de la solvència econòmica i financera de tenir un volum global de negocis per
import igual o superior a 600.000 €, en el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels tres
últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que
correspongui.

Forma d’acreditació:
Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i que contingui els
comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i que els mateixos es
troben en ell dipositades. Si l'últim exercici es trobés pendent de dipòsit, s'hauran de presentar
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent per a això i de la
seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de presentar el seu
llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

d) Acreditació de la solvència tècnica i professional, que l’import anual acumulat de l’any de
major facturació, dins dels últims tres anys, sigui igual o superior a 450.000,00 € en l’execució
d’actuacions de subministrament de fabricació amb instal·lació de mobiliari museogràfic,
vitrines i expositors amb materials metàl·lics i en intervencions museogràfiques complexes.
(S’entén com intervenció museogràfica complexa aquella que compren almenys tres o més
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tipus de recursos diferents com vitrines, il·luminacions, audiovisuals, senyalítica, rotulació,
etc).

Forma d’acreditació:
Relació dels principals treballs realitzats de fabricació i instal·lació de mobiliari museal: vitrines
i expositors amb materials metàl·lics i en treballs d’intervencions museogràfiques complexes,
en el curs dels últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos. Per als més importants i per a l’acreditatiu del demanat com requisit,
s’aportaran certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la realització de la
prestació.

En qualsevol cas, els certificats o documents acreditatius de l’experiència demanada hauran
d’incloure, com a mínim, les dades següents:
- Breu descripció dels treballs.
- Import o preu dels treballs executats i ubicació on s’ha portat a terme.
- Destinatari (públic o privat) dels treballs.
- Especificació de si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van dur a
bon terme i amb normalitat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER QUALSEVOL DE LES DUES
EMPRESES QUE CONFORMARAN LA UTE
a) Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals per a l’execució del
contracte:

Haurà de presentar el compromís de participar en l'execució del contracte, degudament signat
pels respectius professionals ofertats i que ha estat valorada la seva experiència com a criteri
d’adjudicació.
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b) Acreditació de l'habilitació d'empresa operadora de drons, per a l'execució de la prestació
contractual de filmació d'audiovisual.

A aquests efectes, d’acord amb l’article 75 LCSP, l’empresa proposada per a l'adjudicació pot
recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels
vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar aquesta habilitació d’empresa operadora de
drons, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i siguin
elles les que vagin a executar les prestacions per les quals són necessàries aquestes
capacitats.

c) Documentació acreditativa d’haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva per import de 24.487,50 € (corresponent al 5% del preu ofertat sense IVA) o
sol·licitud de retenció en el preu.

5. La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància genèrica
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Roses, a la qual s’hi adjuntarà la
documentació requerida en format PDF.

En el cas de voler constituir la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu, s’haurà
d’adjuntar la petició de la retenció del preu en format PDF a la mateixa instància electrònica
que es presenti amb la resta de documentació requerida.

6. Informar al Sr. Màrius Roig i Balaguer, designat com a representant de la UTE Equiro Bajabi
que es constituirà, que, abans de l’inici del contracte, el contractista presentarà a la Direcció
Tècnica designada per l’Ajuntament la documentació següent:

- Certificat de la companyia asseguradora de l’empresa operadora de drons sobre les
condicions de l’assegurança de responsabilitat civil i vigència.
- El Pla de Seguretat de l’empresa.
- Certificat de la companyia asseguradora del contractista sobre les condicions de
l’assegurança de responsabilitat civil exigida com a condició especial.
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- Certificat de la companyia asseguradora de l’empresa operadora de drons sobre les
condicions de l’assegurança de responsabilitat civil i vigència.
- Currículums dels tècnics adscrits al contracte, si no els haguessin ja presentat.
- Còpia del títol oficial del pilot de drons.
- Dades i matrícula del dron que s’utilitzarà.
- Pla de mesures mediambientals a implementar en els treballs.

7. Notificar el present requeriment al Sr. Màrius Roig i Balaguer, en la seva qualitat de
representant de la UTE Equiro Bajabi que es constituirà.

8. Comunicar aquest requeriment al Departament de Tresoreria i al tècnic municipal encarregat
del seguiment i l’execució del contracte.

9. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant
no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi procedent, de
conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

I perquè així consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació
Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 13:30 hores de la
data al començament assenyalada.

