ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I
ASSITÈNCIA JURÍDICA FISCAL, ASSESSORAMENT LABORAL I ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN
MATÈRIA LABORAL PER SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. (NÚM. EXP. CON‐
PO 20/2019)
En virtut de resolució 123/2019 del Director General de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., de data 26 de juny 2019, i atès que la forma de selecció del contractista és
el procediment obert, es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
1.2. Dependència: Contractació
1.3. Obtenció de documentació i informació:
a) Dependència: SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.
b) Domicili:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
c) Localitat: Girona
d) Telèfon: 972 439 168
e) Telefax: 972 439 286
f) Correu electrònic: contractacio@sumaracciosocial.cat
g) Adreça Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2042232
h) Data límit d’obtenció de documentació: Fins a la finalització de la data de presentació
de proposicions.
1.4. Núm. d’expedient: CON‐PO 20/2019

2. Objecte del contracte:
2.1. Tipus:
Servei d’assessorament i assistència jurídica fiscal, gestió de serveis generals en matèria
laboral i assessorament i assistència jurídica en matèria laboral, per a SUMAR, Serveis Públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L.
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2.2. Descripció objecte:
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars de l’adjudicació i posterior execució de la contractació del servei
d’assessorament i assistència jurídica fiscal, gestió de serveis generals en matèria laboral i
assessorament i assistència jurídica en matèria laboral, per a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, S.L.
2.3. Divisió per lots: no
2.4. Termini d’execució: 1 anys
2.5. Admissió de pròrroga: sí, 3 anys
2.6. Establiment d’acord marc: no
2.7. Sistema dinàmic d’adquisició: no

3. Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Subhasta electrònica: no.
3.4. Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació aplicables al LOT 1, són els següents:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B)
Fins a 49 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
A) Presentació d’un pla d’execució dels treballs detallat i justificat.(Màxim 20 pàgines de
format Din‐A‐4, interlineat senzill i lletra Calibri 11 o una altra de similar mida i
característiques). Fins a un màxim de 49 punts.
Sota aquest criteri es valorarà la metodologia de treball, l’estratègia de treball dissenyada
i l’organització de l’execució del contracte que satisfaci l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat
en la prestació del servei. Es valorarà tant la modalitat d’assessorament fiscal ofert en
relació preferentment als assumptes que hagi de tractar, així com el seu grau de dedicació
i immediatesa en la resposta. Concretament, es valorarà, partint del compliment de les
prestacions obligatòries que resulten d’aquest plec de clàusules i del plec de prescripcions
tècniques que regeix aquest contracte:

CON‐PO 20/2019

2

‐

La disponibilitat per atendre les consultes que SUMAR consideri escaients. Aquesta
disponibilitat vindrà valorada, entre d’altres, per la facilitat en la comunicació i la
tramesa de la informació relacionada amb dites consultes.‐Fins a 8 punts
‐

‐

La validació de la fiabilitat de la informació facilitada.‐Fins a 20 punts
L’anàlisi de les millores que es poden operar en els expedients que tramiti SUMAR, així
com mecanismes de facilitació d’informació actualitzada en matèria fiscal.‐Fins a 10
punts

‐

La disponibilitat per participar en les reunió que SUMAR consideri necessàries.‐Fins a
6 punts

‐ Qualsevol altra aportació que sigui considerada important o necessària que afecti a
l’eficàcia del servei i suposin un valor afegit per el mateix, sense un cost addicional per
SUMAR, i que resultin d’interès per aquest.‐ Fins a 5 punts
En cap cas, el contingut del pla d’execució dels treballs pot empitjorar o incomplir les
prestacions obligatòries que ha d’assumir el contractista, i que han estat incloses en el
present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte. El licitador que les empitjori o incompleixi,
quedarà exclòs de la licitació.
Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
‐

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a
valorar‐lo.

‐

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

‐

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.

‐

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

‐

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel∙lent al criteri.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte ponderables mitjançant fórmules (Sobre C) Fins
a 51 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són les següents:
A) Preu. Fins a un màxim de 51 punts
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S’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PXMenor = P = 51
PXi = XMenor . 51 / Xi
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
La puntuació final de les empreses licitadores s’obtindrà fent el sumatori de les puntuacions
obtingudes en els diversos criteris d’adjudicació establerts en aquest apartat.
Els criteris d’adjudicació aplicables al LOT 2, són els següents:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B)
Fins a 49 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
B) Presentació d’un pla d’execució dels treballs detallat i justificat.(Màxim 20 pàgines de
format Din‐A‐4, interlineat senzill i lletra Calibri 11 o una altra de similar mida i
característiques). Fins a un màxim de 49 punts.
Sota aquest criteri es valorarà la metodologia de treball, l’estratègia de treball dissenyada
i l’organització de l’execució del contracte que satisfaci l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat
en la prestació del servei. Es valorarà tant la modalitat d’assessorament laboral ofert en
relació preferentment als assumptes que hagi de tractar, així com el seu grau de dedicació
i immediatesa en la resposta. Concretament, es valorarà, partint del compliment de les
prestacions obligatòries que resulten d’aquest plec de clàusules i del plec de prescripcions
tècniques que regeix aquest contracte:
‐ La disponibilitat per atendre les consultes que SUMAR consideri escaients. Aquesta
disponibilitat vindrà valorada, entre d’altres, per la facilitat en la comunicació i la
tramesa de la informació relacionada amb dites consultes.‐Fins a 8 punts
‐ La validació de la fiabilitat de la informació facilitada.‐Fins a 20 punts
‐ L’anàlisi de les millores que es poden operar en els expedients que tramiti SUMAR, així
com mecanismes de facilitació d’informació actualitzada en matèria laboral.‐Fins a 10
punts
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‐ La disponibilitat per participar en les reunió que SUMAR consideri necessàries.‐Fins a 6
punts
‐ Qualsevol altra aportació que sigui considerada important o necessària que afecti a
l’eficàcia del servei i suposin un valor afegit per el mateix, sense un cost addicional per
SUMAR, i que resultin d’interès per aquest.‐ Fins a 5 punts
En cap cas, el contingut del pla d’execució dels treballs pot empitjorar o incomplir les
prestacions obligatòries que ha d’assumir el contractista, i que han estat incloses en el
present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte. El licitador que les empitjori o incompleixi,
quedarà exclòs de la licitació.
Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
‐

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a
valorar‐lo.

‐

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

‐

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.

‐

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

‐

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel∙lent al criteri.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte ponderables mitjançant fórmules (Sobre C) Fins
a 51 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són les següents:
B) Preu. Fins a un màxim de 51 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PXMenor = P = 51
PXi = XMenor . 51 / Xi
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El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
La puntuació final de les empreses licitadores s’obtindrà fent el sumatori de les puntuacions
obtingudes en els diversos criteris d’adjudicació establerts en aquest apartat.
Els criteris d’adjudicació aplicables al LOT 3, són els següents:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B)
Fins a 49 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
C) Presentació d’un pla d’execució dels treballs detallat i justificat.(Màxim 20 pàgines de
format Din‐A‐4, interlineat senzill i lletra Calibri 11 o una altra de similar mida i
característiques). Fins a un màxim de 49 punts.
Sota aquest criteri es valorarà la metodologia de treball, l’estratègia de treball dissenyada
i l’organització de l’execució del contracte que satisfaci l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat
en la prestació del servei. Es valorarà tant la modalitat d’Assistència jurídica laboral en
relació preferentment als assumptes que hagi de tractar, així com el seu grau de dedicació
i immediatesa en la resposta. Concretament, es valorarà, partint del compliment de les
prestacions obligatòries que resulten d’aquest plec de clàusules i del plec de prescripcions
tècniques que regeix aquest contracte:
‐

La disponibilitat per atendre les consultes que SUMAR consideri escaients. Aquesta
disponibilitat vindrà valorada, entre d’altres, per la facilitat en la comunicació i la
tramesa de la informació relacionada amb dites consultes.‐Fins a 8 punts

‐

La validació de la fiabilitat de la informació facilitada.‐Fins a 10 punts

‐

La metodologia en el plantejament de la defensa de SUMAR en els diferents processos
judicials en què pugui resultar afectat.‐Fins a 10 punts

‐

La informació del decurs dels diferents processos judicials, es valorarà una proposta a
nivell comunicatiu de l’estat dels procediments.‐Fins a 5 punts

‐

L’anàlisi de les millores jurídiques que es poden operar en els expedients que tramiti
SUMAR i en la seva defensa judicial.‐Fins a 6 punts
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‐

La disponibilitat per participar en les reunió que SUMAR consideri necessàries.‐Fins a
5 punts

‐

Qualsevol altra aportació que sigui considerada important o necessària que afecti a
l’eficàcia del servei i suposin un valor afegit per el mateix, sense un cost addicional per
SUMAR, i que resultin d’interès per aquest.‐ Fins a 5 punts

En cap cas, el contingut del pla d’execució dels treballs pot empitjorar o incomplir les
prestacions obligatòries que ha d’assumir el contractista, i que han estat incloses en el
present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte. El licitador que les empitjori o incompleixi,
quedarà exclòs de la licitació.
Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
‐

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a
valorar‐lo.

‐

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.

‐

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.

‐

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.

‐

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel∙lent al criteri.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte ponderables mitjançant fórmules (Sobre C) Fins
a 51 punts i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són les següents:
C) Preu. Fins a un màxim de 41 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PXMenor = P = 41
PXi = XMenor . 41 / Xi
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D) Millora de les hores d’assessorament. Independentment del consum final d’hores
d’assessorament per part de SUMAR, l’adjudicatari pot oferir una millora de les hores
de servei anuals, que en cap cas es podran facturar. Fins un màxim de 10 punts a raó
de 2 punts per hora fins un màxim de 5 hores.
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
La puntuació final de les empreses licitadores s’obtindrà fent el sumatori de les puntuacions
obtingudes en els diversos criteris d’adjudicació establerts en aquest apartat.
Per la presentació de la proposta econòmica caldrà que els empreses licitadores complementin
l’annex 3 d’aquest plec i l’adjuntin al SOBRE C de l’eina del Sobre Digital.
4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte:
LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

Preu contracte 1
any
10.000,00 €
2.160,00 €
28.314,00 €
40.474,00 €

20 %
modificació
2.000,00 €
432,00 €
5.662,80 €
8.094,80 €

TOTAL CÀLCUL DE TOTS ELS LOTS
PREU DEL CONTRACTE
MODIFICACIONS
PRÒRROGUES
40.474,00 €
8.094,80 €
121.422,00 €

CON‐PO 20/2019

Pròrroga
30.000,00 €
6.480,00 €
84.942,00 €
121.422,00 €

Valor estimat
del contracte
42.000,00 €
9.072,00 €
118.918,80 €
169.990,80 €

V.E.C
169.990,80 €
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Pressupost de licitació:

ANUALITAT
2019
2020

LOT 1 ‐ASSESSORAMENT FISCAL
PREU
IVA
3.333,33 €
700,00 €
6.666,67 €
1.400,00 €

IMPORT TOTAL
4.033,33 €
8.066,67 €

LOT 2 ‐SERVEIS GENERALS EN MATÈRIAL LABORAL
ANUALITAT
PREU
IVA
IMPORT TOTAL
2019
720,00 €
151,20 €
871,20 €
2020
1.440,00 €
302,40 €
1.742,40 €
LOT 3 ‐ASSISTÈNCIA JURÍDICA LABORAL
ANUALITAT
PREU
IVA
IMPORT TOTAL
2019
9.438,00 €
1.981,98 €
11.419,98 €
2020
18.876,00 €
3.963,96 €
22.839,96 €

Revisió de preus: No.
Determinació del preu:
Preus unitaris i pressupost màxim
S’estableix un pressupost màxim de licitació pels tres lots de 40.474,00€ (IVA no inclòs), i que
per cada lot es desglossa de la manera següent:
LOT 1 ‐ASSESSORAMENT FISCAL i ASSISTÈNCIA JURÍDICA FISCAL

PRESTACIÓ DE SERVEIS
GENERALS EN MATÈRIA FISCAL

IMPORT TARIFA
PLANA MENSUAL
SENSE IVA

IMPORT TARIFA
PLANA MENSUAL
AMB IVA

250,00 €

ASSISTÈNCIA JURÍDICA FISCAL

HORES ESTIMADES
ANUALS

302,50 €
PREU HORA SENSE
IVA

140
TARIFA PLANA ANUAL
SENSE IVA

TOTAL LOT 1

3.000,00 €

50,00 €

TOTAL IMPORT
TOTAL IMPORT
TARIFA PLANA ANUAL TARIFA PLANA ANUAL
SENSE IVA
AMB IVA

3.000,00 €

PREU HORA AMB IVA

60,50 €

3.630,00 €
IMPORT ANUAL SENSE IMPORT ANUAL
IVA
AMB IVA
7.000,00 €

8.470,00 €

ASSISTÈNCIA
ASSISTÈNCIA
TARIFA PLANA ANUAL
JURÍDICA FISCAL AMB TOTAL SENSE IVA
JURÍDICA FISCAL
AMB IVA
IVA
SENSE IVA
7.000,00 €
3.630,00 €
8.470,00 €
10.000,00 €

TOTAL AMB IVA
12.100,00 €

Pressupost màxim Lot 1: 10.000,00 €
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LOT 2 ‐SERVEIS GENERALS EN MATÈRIA LABORAL
PRESTACIÓ DE SERVEIS
GENERALS EN MATÈRIA
LABORAL

IMPORT TARIFA
PLANA MENSUAL
SENSE IVA
180,00 €

IMPORT TARIFA
TOTAL IMPORT
TOTAL IMPORT
PLANA MENSUAL TARIFA PLANA ANUAL TARIFA PLANA ANUAL
AMB IVA
SENSE IVA
AMB IVA
217,80 €
2.160,00 €
2.613,60 €
2.160,00 €
2.613,60 €
TOTAL LOT 2

Pressupost màxim Lot 2: 2.160,00 €

LOT 3‐ASSISTÈNCIA JURÍDICA LABORAL
BLOC

Concepte

Determinació de
tasques

ASSESSORAMENT
PUNTUAL

1

2

Volum anual
estimat/anual

Observació

70 hores

No es podràn
superar les 6 hores
de consulta,
excepte en casos
d'autorització
expressa per part
del responsable
del contracte.

Assessorament,
assistència i
REPRESENTACIÓ A 3 conciliacions Província de Girona
representació
CONCILIACIONS
de SUMAR en
ADMINISTRATIVES 3 conciliacions Resta de Catalunya
conciliacions
L'adjudicatària
administratives
facturarà les hores
i judicis de
reals dedicades al
l'àmbit laboral
8 casos a raó
cas, amb un
d'un màxim
màxim de 12h per
facturable de
procediment. El
12h per
REPRESENTACIÓ
càlcul de la
procediment,
JUDICIAL
dedicació haurà de
en total suposa
ser justificat i
un màxim de 96
contemplar totes
h.
les actuacions
realitzades en el
cas concret.
No es podràn
superar les 6 hores
de consulta,
Assessorament,
ASSESSORAMENT
excepte en casos
10 hores
assistència i
PUNTUAL
d'autorització
representació
expressa per part
de SUMAR
del responsable
davant la
del contracte.
Inspecció de
Treball
3
casos
Província
de Girona
REPRESENTACIÓ
DAVANT INSPECCIÓ
DE TREBALL
3 casos
Resta de Catalunya

Preu unitari
sense IVA

Preu unitari
amb IVA

Preu total
sense IVA

Preu total
amb IVA

150,00 €

181,50 €

10.500,00 €

12.705,00 €

143,00 €

173,03 €

429,00 €

519,09 €

176,00 €

212,96 €

528,00 €

638,88 €

150,00 €

181,50 €

14.400,00 €

17.424,00 €

150,00 €

181,50 €

1.500,00 €

1.815,00 €

143,00 €

173,03 €

429,00 €

519,09 €

176,00 €

212,96 €

528,00 €

638,88 €

TOTAL LOT 3

28.314,00 €

34.259,94 €

Pressupost màxim Lot 3: 28.314,00
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Tan en el LOT 1 i en el lot 3, el pressupost màxim en referència a l’assistència jurídica fiscal
en el cas del LOT 1 i en l’assistència jurídica laboral del LOT 2, formulat en temes de preus
unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les necessitats i no suposa una obligació
de despesa per part de SUMAR atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats
que es produeixin durant l’execució del contracte. SUMAR, d’acord amb la disposició
addicional 33ena LCSP, podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus
unitaris que oferti l’adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació.

5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.
6. Garantia exigida:
6.1. Provisional: no se n’exigeix.
6.2. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
7. Presentació d’ofertes:
7.1. Data límit de presentació:
Fins a les 14:00 hores del 15è dia natural a comptar de l’endemà de la de publicació d’aquest
anunci al Perfil del Contractant de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA,
S.L.
7.2. Modalitat de presentació: Electrònica
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini de
presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses
que haguessin activat l’oferta.
7.3. Admissió de variants: No.
7.4. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de
l’obertura d’ofertes.
7.5. Subcontractació: No
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8. Obertura d’ofertes:
8.1. Adreça:
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
BLOC B TERCERA PLANTA
Carrer Emili Grahit, núm. 91.
17003‐GIRONA
8.2. Localitat: 17003‐GIRONA

9. Despeses de Publicitat: no se’n preveuen.
10. Altres informacions: les que es ressenyen al plec de clàusules administratives particulars i
al plec de prescripcions tècniques.

Girona, 26 de juny de 2019

Miquel Calm Puig
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