Departament de Contractació

ACTA DE LA MESA VIRTUAL DE CONTRACTACIÓ
Número:
Data:
Hora:
Contracte:

78
26/10/2021
9:15h
Servei d’informació, difusió i promoció turística a través del Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges (ex. 2644000018-006282/2021) - SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:

President:


Sr. Luis Miguel Garcia Alcaraz, Regidor

Vocals permanents:



Sr. Òscar Buxeres Soler, vocal representant de la Secretaria General
Sra. Diana Rogé Solsona, vocal representant de la Intervenció General

Secretària:


Sra. Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació

Vocal específic:


Sra. Sira Puig Carrero, Cap del departament de Turisme

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 9:15 hores, i una vegada comprovada
l’existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a
conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- Donar compte de l’informe tècnic del sobre B (criteris subjectes a judici de valor),
relatiu al contracte del servei d’informació, difusió i promoció turística a través del
Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges (ex. 2644-000018006282/2021)
Atès l’informe emès en data 20 d’octubre de 2021 per part de la Sra. Sira Puig Carreró,
Cap del departament Turisme, el qual es transcriu, literalment, a continuació:
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“INFORME TÉCNIC RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
INFORMADORES TURÍSTIQUES PER AL CENTRE D’ATENCIÓ AL VISITANT CAN MILÀ EN BASE
ALS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
EMPRESES: - DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI, SL
- WITH WIT PEOPLE

Antecedents
Sitges és una vila amb una clara i decidida vocació turística i cultural, heretada d’un ric passat que l’ha
convertida en una població singular, i amb voluntat manifesta de projectar-se a l’exterior a través d’accions
que obrin nous canals de relació entre la vila de Sitges i els potencials visitants externs.
Atès que el departament de turisme de l’Ajuntament de Sitges vetlla per la promoció turística de la vila i la
dinamització de diferents sectors econòmics.
Atès que l’objectiu del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà és oferir un servei integral d’informació, de
qualitat i professional, envers als usuaris que visiten la vila de Sitges.
Atès la nova obertura del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà és necessari comptar amb els serveis
d’una empresa externa amb l’objectiu de gestionar, informar, i assessorar l’atenció d’informació turística
per atendre el visitant/turista de forma correcta. S’ha de poder atendre amb diferents aptituds,
coneixement d’idiomes segons el tipus de turista que es rep en el decurs de l’any, i oferir un horari prou
ampli que no és possible només amb personal propi.
Vist que el departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges va convocar per procediment obert la
licitació de la contractació d’una empresa externa per als serveis d’informadores turístiques per al Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Vist que el termini de presentació de la documentació per part de les empreses que opten al procediment
obert per a Licitació de la contractació per als serveis d’informadores turístiques del Centre d’Atenció al
Visitant, va finalitzar el 17 de setembre de 2021.
Vist que en data 28 de setembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació on es va procedir a
l’obertura del sobre A (documentació administrativa i memòria criteris subjectius) relatiu al contracte de
serveis d’informadores turístiques per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Vist que en data 8 d’octubre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació on es va procedir a l’obertura
del sobre B (criteris subjectes a judici de valor) relatiu al contracte dels serveis d’informadores turístiques
per al Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Atès que a la Mesa de Contractació es va procedir a l’obertura dels sobres presentats per les empreses
Desarrollo Sostenible Siglo XXI i With Wit People.

PUNTUACIONS
Seguint els criteris del plec de clàusules administratives particulars que valora amb una puntuació màxima
de 40 punts els criteris d’adjudicació consistents en judicis de valors, a continuació es detalla com queden
repartits aquests punts en funció de la documentació presentada per les empreses:
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AB-

Desarrollo Sostenible Siglo XXI
With Wit People

per a la contractació dels serveis d’informadores turístiques per al Centre d’Atenció de Visitants Can Milà
de l’Ajuntament de Sitges:
1-

Programa d’organització del servei, del personal que s’hi adscriurà i la seva dedicació i
distribució de funcions: fins a 10 punts, dividits en 4 subcriteris.

Criteris de valoració
L’organigrama per a l’execució del
contracte.
PUNTUACIÓ (màxim 2 punts)
Paràmetres de puntuació: Excel·lent:
100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI
1,5

2

Notable: 75%

Excel·lent: 100%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Presenta una proposta d’organigrama molt detallada, flexible i
amb un plantejament de millora i noves funcions per garantir un millor funcionament del Centre d’Atenció
de Visitants de Can Milà. L’organigrama compta amb el suport superior de la Consultora amb un
organigrama de recolzament.
WITH WIT PEOPLE: Presenta una proposta d’organigrama molt detallada i flexible amb un plantejament
de millora i noves funcions per garantir un millor funcionament del Centre d’Atenció de Visitants de Can
Milà. L’organigrama compta amb el suport superior de l’empresa amb un equip de recolzament ampli que
dóna més garanties de solidesa.
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Criteris de valoració
El nombre del personal destinat a
l’execució, les seves categories,
dedicació i funcions.
PUNTUACIÓ (màxim 3 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

3

3

Excel·lent: 100%

Excel·lent: 100%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Presenta una proposta amb personal tècnic en turisme,
assigna funcions concretes i proposa noves funcions que no es contemplen a l’oficina fins ara, amb
l’objectiu de millorar el seu funcionament. Parla de suport al sector, de gestió interna i de servei al turista.
Esmenta la titulació de cada treballador/a.
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WITH WIT PEOPLE: Presenta una proposta amb funcions concretes i indica que el personal compleix
amb les competències lingüístiques i titulacions requerides a les prescripcions tècniques. També proposa
algunes noves funcions molt ben detallades i argumentades.

Criteris de valoració
L’adequada organització dels
comandaments.
PUNTUACIÓ (màxim 2 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI
1,5

2

Excel·lent: 75%

Excel·lent: 100%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Proposa un cap d’oficina com a comandament i un equip
tècnic. Es detalla les funcions dels tècnics i del comandament.
WITH WIT PEOPLE: Proposa un cap d’oficina com a comandament i un equip tècnic. Es detalla les
funcions dels tècnics i del comandament.
Criteris de valoració
Sistema de suplències en situació de
baixes laborals i vacances.
PUNTUACIÓ (màxim 3 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI
2,5

3

Notable: 83%

Excel·lent: 100%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Afirma que la Consultora compta amb un manual de
suplències i de baixes. Garanteix que l’Oficina quedarà sempre coberta ja que els contractes dels
treballadors tenen prou flexibilitat perquè es pugui redistribuir l’horari i les tasques.
WITH WIT PEOPLE: Presenta una proposta de suplències per baixes i vacances molt elaborat a on
també inclou la metodologia i el protocol d’un procés de selecció de personal en cas de necessitat.
Puntuació total del punt 1:

Criteris de valoració

PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 10 punts)

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI
8,5

10
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Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

2-

Notable: 90%

Excel·lent: 100%

Pla de treballs de tasques específiques: fins a 10 punts.
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE
SIGLO XXI

Criteris de valoració

Gestió dels recursos digitals amb les
actualitzacions i manteniment dels
continguts digitals de l’oficina de turisme
i aplicació de nocions bàsiques de
màrqueting digital. PUNTUACIÓ (màxim
4 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

4

3

Excel·lent: 100%

Notable: 75%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Presenta una proposta d’estratègia digital basada en el
branding, estratègia de continguts i la generació de comunitat. Detalla la planificació per a per cada canal
de XXSS i es qüestiona quin ha de ser, en l’àmbit virtual, el paper de l’Oficina de Turisme. Fa un pla molt
concret, específic i complet.
WITH WIT PEOPLE: Presenta un sistema d’actualització, millora i ampliació de continguts turístics i un pla
de creació de continguts webs, XXSS.

Criteris de valoració

Millores en la proposta de l’aplicació de
noves tecnologies, que podran fer
referència a l’optimització del web, de les
plataformes, aplicació d’audioguies, i
altres.
PUNTUACIÓ (màxim 3 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE
SIGLO XXI
2,5

3

Notable: 83%

Excel·lent: 100%
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DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Planteja l’optimització de la pàgina web i les eines per fer
l’estudi previ de la seva usabilitat i anàlisis de contingut i posicionament.
WITH WIT PEOPLE: Com a millora proposa un pla d’autopublicacions dels esdeveniments a diferents
mitjans de comunicació i ampliació dels usuaris de l’actual newsletter, fent servir el Centre d’Atenció al
Visitant com a canal de captació.

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE
SIGLO XXI

Criteris de valoració

Gestió dels fulls de suggeriments i de
reclamació.
PUNTUACIÓ (màxim 2 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

2

1,5

Excel·lent: 100%

Notable: 75%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Presenta una proposta de gestió de reclamacions i
suggeriments emparada en la llei i fent esment del Procediment, l’Actitud i els Terminis.
WITH WIT PEOPLE: Presenta una proposta d’autoformació amb un examen tipus test d’un manual de
bones pràctiques a on s’inclou la gestió dels fulls de suggeriments i de reclamació que farà el personal,
però no detalla procediments ni terminis.

Criteris de valoració

Proposta relativa a les tasques de gestió
de material promocional.
PUNTUACIÓ (màxim 1 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT
SOSTENIBLE
PEOPLE
SIGLO XXI
0,5

1

Bé: 0,5

Excel·lent: 1

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Detalla la gestió del material promocional i parla d’Inventari,
Control d’estoc, Interlocució amb agents del sector, Recollida de propostes en base a la demanda i
l’elaboració d’una Memòria mensual.
WITH WIT PEOPLE: Presenta un pla de difusió proactiva, reactiva i un pla de distribució material
promocional, molt complert. Té la capacitat de pensar “out of the box” i fer noves propostes més enllà de
les pròpies de l’Oficina d’Informació Turística.
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Puntuació total del punt 2:
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT
SOSTENIBLE
PEOPLE
SIGLO XXI

Criteris de valoració

PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 10 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

3-

9

8,5

Notable: 90%

Notable: 85%

Memòria turística de la Vila: fins a 10 punts.
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT
SOSTENIBLE SIGLO
PEOPLE
XXI

Criteris de valoració
El nivell de detall i profunditat de
coneixement.
PUNTUACIÓ (màxim 2 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

1,5

1

Notable: 75%

Bé: 50%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Proposta àmplia i ben argumentada que demostra un
coneixement complet de la destinació i les seves possibilitats. Descripció àmplia i ben argumentada. No fa
esment però, dels nous productes que treballa la destinació i l’aposta per la generació de coneixement.
WITH WIT PEOPLE: Proposa un nou pla de continguts amb diferents noves marques sota el paraigües de
Turisme de Sitges. Per altra banda, descriu diferents eixos conceptuals de forma superficial sense entrar
en detall sobre la destinació Sitges i els seus recursos turístics.
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Criteris de valoració
Es valorarà la quantitat d’interessos
turístics que s’incloguin en la memòria.
PUNTUACIÓ (màxim 8 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%

7

4

Notable: 87,5%

Bé: 50%
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Insuficient: 0%

*Es donarà 0.5 punts per cada aspecte turístic indicat i desenvolupat amb un mínim d’una pàgina (lletra
arial 10 interlineat senzill). S’entén per interès turístic tot allò tangible o intangible que fa que la vila de
Sitges sigui un lloc turístic com: museus, gastronomia, platges, monuments, edificis històrics, festes i
esdeveniments.
DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Estructura la proposta amb 16 rutes tematitzades que
permeten descobrir diferents aspectes turístics, culturals i identitaris de Sitges, incloent una ruta
específica per Instrgramers. Reconeix la importància dels esdeveniments per la desestacionalització; posa
de relleu el paisatges i les seves possibilitats, i fa una extensa proposta cultural.
WITH WIT PEOPLE: Referent als recursos turístic que disposa la vila de Sitges en fa un llistat, sense
profunditat ni detall, i amb una descripció molt superficial, a part d’incloure recursos d’altres municipis i
esdeveniments que ja no es celebren a Sitges.
Puntuació total del punt 3:
EMPRESES
DESARROLLO
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Criteris de valoració

PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 10 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%
4-

WITH WIT
PEOPLE

8,5

5

Notable: 85%

Bé: 50%

Formació contínua per a totes les persones adscrites al contracte: fins a 10 punts.
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Criteris de valoració

Pla formació anual de 3 cursos/any.
PUNTUACIÓ (màxim 10 punts)

8

10

Notable: 80%

Excel·lent: 100%

Pla formació anual de 2 cursos/any.
PUNTUACIÓ (màxim 4 punts)
Pla formació anual de 1 cursos/any.
PUNTUACIÓ (màxim 2 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%

Departament de Contractació

Insuficient: 0%

DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI: Presenta un pla amb 4 formacions per any incloent temes
actuals com la sostenibilitat, el turisme intel·ligent i la comunicació digital entre d’altres; tot i que li faltaria
l’avaluació i rectificació, en cas de ser necessari, de l’efectivitat d’aquesta formació.
WITH WIT PEOPLE: Presenta un pla amb les fases de l’elaboració del pla de formació molt detallat.
Descriu 6 formacions amb un nivell de detall molt acurat i temes actuals i transversals com la sostenibilitat
i la perspectiva de gènere.
Puntuació total del punt 4:
EMPRESES
DESARROLLO
WITH WIT PEOPLE
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

Criteris de valoració

PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 10 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

8

10

Notable: 80%

Excel·lent: 100%

CONCLUSIONS
Analitzades les 2 empreses, la puntuació total és la següent:

Criteris de valoració

PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
(màxim 40 punts)
Paràmetres de puntuació:
Excel·lent: 100%
Notable: 75%
Bé: 50%
Acceptable: 25%
Insuficient: 0%

EMPRESES
DESARROLLO
SOSTENIBLE SIGLO
XXI

WITH WIT
PEOPLE

34,0

33,5

Notable: 86,25

Notable: 83,75%

En conclusió, del total dels 40 punts dels criteris consistents en judicis de valor, l’empresa
Desarrollo Sostenible Siglo XXI ha obtingut un total de 34,0 punts i l’empresa With Wit People ha
obtingut 33,5 punts.
Sitges, a data de la signatura electrònica.”
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La Mesa de Contractació acorda:
 Donar-se per assabentada i publicar l’informe mitjançant el perfil del contractant pel
coneixement de l’empresa.
Es fa constar que abans de continuar amb el següent punt de l’Ordre del Dia, quan son
les 9:16h, es publica l’informe tècnic al perfil de contractant.

2. - Obertura Sobre C (criteris avaluables segons fórmules matemàtiques), relatiu al
contracte del servei d’informació, difusió i promoció turística a través del Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges (ex. 2644-000018006282/2021)
Seguidament, es procedeix a les 9:20h, d’acord amb el Registre d’Obertura de sobres,
a l’obertura del Sobre B prèvia l’acreditació per part del custodis de les credencials
corresponents, i d’acord amb els plecs, contindrà els següents documents:

1. DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLO XXI, SL
Criteri 1.1. Oferta econòmica/millora en el preu
Preu sense IVA
126.677,00€

Tipus d’IVA
21%

Quota d’IVA
26.602,17€

Percentatge
de baixa

Preu amb IVA
153.279,17€

6,2%

Criteri 1.2. Acreditació d’estar en possessió d’un nivell de llengua anglesa superior a l’exigit al
PPT i d’idiomes addicionals de les persones adscrites al contracte

Nombre de titulacions
Títol de llengua anglesa nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per X
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua anglesa nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per X
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.

1

2

3

4

5
o
més
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Títol de llengua francesa nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.

X

Títol de llengua francesa nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència X
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua italiana nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua italiana nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua alemanya nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua alemanya nivell B2 del Marc Europeu Comú de
Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o
equivalent

X
X

2. WITH WIT PEOPLE
Criteri 1.1. Oferta econòmica/millora en el preu
Preu sense IVA
128.389,95€

Tipus d’IVA
21%

Quota d’IVA
26.961,89€

Percentatge
de baixa

Preu amb IVA
155.351,84€

5,02%

Criteri 1.2. Acreditació d’estar en possessió d’un nivell de llengua anglesa superior a l’exigit al
PPT i d’idiomes addicionals de les persones adscrites al contracte

Nombre de titulacions

1

2

3

Títol de llengua anglesa nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per X
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua anglesa nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.

X

Títol de llengua francesa nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua francesa nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.

X

4

5
o
més
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Títol de llengua italiana nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua italiana nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per
a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.

X

Títol de llengua alemanya nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o equivalent.
Títol de llengua alemanya nivell B2 del Marc Europeu Comú de
Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o
equivalent

X

Es fa constar que la Mesa de Contractació no es manifesta respecte al contingut de la
documentació tècnica presentada, i a l’efecte acorda:

 Posar a disposició de la responsable del contracte, Sra. Sira Puig Carrero, la
documentació presentada per les empreses licitadores per tal de:
1. Determinar l’existència o no d’ofertes que continguin presumptament valors
desproporcionats d’acord amb la fórmula indicada a l’apartat I de quadre de
característiques del contracte contingut al PCAP.
2. Procedir a l’anàlisi i valoració de la documentació continguda en el sobre B
d’acord amb els criteris establerts a l’apartat H de quadre de característiques
del contracte contingut al PCAP i clàusula catorzena també del PCAP.
3. Efectuar una classificació dels licitadors per ordre de puntuació amb proposta
d’adjudicació en favor de l’oferta presentada per part del licitador més ben
valorada d’acord amb l’article 150 de la LCSP.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:27h, donant per
aprovada l’acta en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Sitges a la data de la signatura electrònica.
El President,

La Secretària,

Luis Miguel Garcia Alcaraz

Assumpta Badia Lorenz

