Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis, de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys
publicacions i impressions d’acció de
proximitat i publicitat a mitjans.

CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I IMPRESSIÓ DE MATERIAL COMUNICATIU DE
L’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA: DISSENYS, PUBLICACIONS I
IMPRESSIONS D’ACCIÓ DE PROXIMITAT I PUBLICITAT A MITJANS.
R E U N I T S:
D’una part, la senyora ALBA PIJUAN VALLVERDÚ, amb DNI núm.43736387R, en la seva
qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Tàrrega, de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
assistit pel senyor RAMON MORELL GASSÓ, Secretari General de l’Ajuntament.
I d’altra part, la senyora AUREMBIAIX CASES MONGE, amb DNI núm. 43738366W, i la
senyora ELBA ROMERO FAJARDO, amb DNI núm. 47676671V, les quals actuen com a
representants solidàries de l’empresa MOSTASSA ESTUDI, SCP, amb CIF núm. J25807116.
Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient de licitació del contracte
administratiu de serveis de disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega, en el qual es va justificar la necessitat del present
contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP, essent els principals paràmetres de la
licitació els següents:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació d’un
servei que comprengui tot el procés de creació, des
del disseny gràfic a la impressió de material
comunicatiu divers de l’Àrea de Cultura,
concretament dissenys, publicacions i impressions
d’acció de proximitat i publicitat a mitjans:
- Llibre col·lecció Natan.
- Cartells d’activitats pròpies de la Biblioteca.
- Cartells i programa del Parc de Nadal.
- Cartell Cine Club la Lloca.
- Cartell Festival Mc Trepat.
- Cartells Balls de Diumenge.
- Cartell celebració La Mona.
- Cartell concert Santa Cecília.
- Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de
Setembre.
- Plantilla cartells exposicions Sala Marsà.
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-

Núm. d’expedient
Pressupost base de
licitació
Valor estimat del
contracte
Tipus de contracte
Procediment de
contractació
Durada del contracte
Codi CPV
Òrgan de contractació

Opuscle i cartells programació d’Estiu a
Tàrrega.
- Dissenys i maquetació de la totalitat
d’insercions publicitàries analògiques i digitals
de l’acció.
001/2019/4303/I264
34.620,60 euros (30.860,00 euros més 3.760,60 euros
corresponent a l’IVA que serà del 4 % o 21 % segons
el producte)
37.032,00 euros
Contracte administratiu de serveis
Obert amb varis criteris d’adjudicació.
El contracte tindrà una durada màxima de 4 anys.
79822500-7 Serveis de disseny gràfic
Junta de Govern Local

2.- Consten a l’expedient els documents preceptius necessaris per a la configuració de
l’expedient de contractació.
3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de juliol de 2019, es va
aprovar l’expedient de licitació del contracte de serveis de disseny gràfic i impressió de
material comunicatiu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega dissenys,
publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans, així com aprovar la
despesa per import de 34.620,60 euros (30.860,00 euros més 3.760,60 euros corresponents
a l’IVA quer serà del 4% o 21% segons el servei).
4.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques i els membres de la Mesa de Contractació i els del Comitè
d’Experts es van publicar al Perfil del Contractant.
5.- La Mesa de Contractació es reuní per obrir els 3 sobres electrònics i les puntuacions
resultants d’aquesta licitació han estat les següents:

Empreses

Puntuació
SOBRE B

Puntuació
SOBRE C

TOTAL

MOSTASSA ESTUDI, SCP

44

37,02

81,02

KAMON DISSENY SL

33

36,74

69,74

M.ALBA MINGUELL CARDEÑES

39

40,35

79,35
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La Mesa de Contractació proposà a la Junta de Govern Local l’adjudicació del
present Contracte a Mostassa Estudi, SCP, condicionada a la presentació de la
documentació acreditativa.

6.- El dia 10 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el
contracte de serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions d’acció de
proximitat i publicitat a mitjans a l’empresa MOSTASSA ESTUDI, SCP.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Tàrrega contracta a l’empresa MOSTASSA ESTUDI, SPC (en endavant
adjudicatari) per a la prestació del servei de disseny gràfic a la impressió del material
comunicatiu de l’Àrea de Cultura : dissenys, publicacions i impressions d’acció de
proximitat i publicitat a mitjans, el qual inclou els següents serveis:
-

Llibre col·lecció Natan
Fitxa tècnica: 200 pàgines, 16x23, tapa 4 tintes, interior 1 tinta
Tirada: 400 exemplars
2 a l’any
Requereix un nou disseny amb vist i plau de la Direcció de Cultura

-

Cartells activitat pròpia de la Biblioteca Comarcal. Conferències, Hores del conte,
Clubs de Lectura i altres activitats
Tirada cartell: 20 unitats per activitat
8/10 a l’any

-

Cartell i programa de Parc de Nadal
Fitxa tècnica programa: 42x21 plegable 4 parts
Només disseny, sense impressió

-

Cartell Cine Club La Lloca
1 a l’any
Disseny plantilla, sense impressió

-

Cartell Festival Mc Trepat
Tirada: 200 unitats
1 a l’any
Disseny cartell i impressió

-

Cartells balls de diumenge
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Tirada cartell: 70 unitats per ball
Disseny 1 plantilla i impressió dels 6 cartells
-

Cartell celebració La Mona
Tirada cartell: 100 cartells
1 a l’any
Disseny cartell

-

Cartell concert Santa Cecília
Tirada cartell: 70 cartells
1 a l’any
Disseny cartell

-

Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de setembre
Només disseny, sense impressió
Disseny cartell i díptic

-

Plantilla cartells exposicions Sala Marsà
Disseny 1 plantilla.
En aquest cas només cal realitzar un disseny per temporada. El tècnic de cultura
realitzarà les actualitzacions corresponents amb la plantilla bàsica

-

Opuscle i cartells programació d’Estiu a Tàrrega
Fitxa tècnica opuscle: 42x22, impressió 4 tintes, plegat acordió quatre cossos
Tirada desplegable: 7.000 unitats
1 desplegable i 3 cartells digitals sense impressió

-

Dissenys i maquetació de la totalitat d’insercions publicitàries analògiques i digitals de
l’acció i equipaments inclosos al contracte a mitjans de comunicació i/o publicitaris.
Tots els dissenys es realitzaran sota la tutela d’una imatge corporativa, logotips,
tamanys i particularitats tècniques entregats pel personal tècnic de l’Àrea de Cultura.

Segona. PREU
El preu del contracte està format pels següents preus unitaris, els quals s’aplicaran a
cada encàrrec segons el desclòs de la clàusula primera:
TIPOLOGIA MATERIAL
Disseny i impressió llibre
Natan
Disseny cartell
Disseny plantilla
Impressió 20 cartells
Impressió 70 cartells
Impressió 100 cartells
Impressió 200 cartells

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
200 pàgines, 16x23, tapa 4 tintes, interior 1
tinta. 400 exemplars
A3, a tot color
A3, a tot color
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
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PREU OFERT PER
UNITAT SENSE IVA
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55 euros
65 euros
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42x21, plegable en 4 parts. A tot color
Desplegable 42x22. A4 tintes. Plegat
acordió 4 cossos. 7000 exemplars
Dependrà de les especificitats de cada
publicitat (TARIFA PLANA ANUAL)

110 euros
1.050 euros
240 euros

Tercera. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una vigència de 4 anys a partir de l’1 de novembre de 2019.
Quarta. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva associada a l’adjudicació del contracte és de 1.487 euros.
El contractista va constituir la garantia definitiva mitjançant transferència bancària.
Cinquena. PAGAMENT A L’EMPRESA
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un enllaç
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega (www.tarrega.cat).
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General d’entrada de
Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la pàgina web
https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les factures,
especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
•
Oficina comptable: LA0007409
•
Òrgan Gestor: LA0007409
•
Unitat tramitadora: LA0007409
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada aprovada
per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
• Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat pública:
Intervenció.
• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
• Destinatari: Ajuntament de Tàrrega
Sisena. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
L’adjudicatari en la prestació del servei haurà de complir les següents especificacions
tècniques:
- Tots els cartells han de ser en format A3 a color.
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- El gramatge de referència de cartells, catàlegs, díptics, programes, desplegables, llibrets
i edicions locals (Natan) serà en offset de 120 grams.
- L’aplicació de la imatge corporativa vindrà donada per part del responsable del
contracte municipal, el senyor Oriol Martí, (tipologia, aplicació i distribució de logotips).
Setena. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
El licitador s’ha d’encarregar de la creativitat, el disseny, la maquetació i la impressió dels
diversos suports encomanats des de l’Àrea de Cultura.
El servei consisteix en:
a) Ideació, disseny i maquetació, d’acord al model i les normes d’estil que indicarà l’Àrea
de Cultura. Es fa referència a cartells, díptics, tríptics, flyers, targetons, guies, llibrets,
programes, publicacions, plotters, catàlegs, banderoles o pancartes, així com també el
disseny, la maquetació, impressió de les edicions i publicacions locals i el seu material
infogràfic.
b) Adaptació dels dissenys a diferents formats digitals i en paper.
c) Assessorament, coordinació i seguiment del treball encarregat, tant per via presencial,
com telefònica i telemàtica.
d) Si és el cas i els dissenys no només són per a la difusió digital, impressió en format paper
dels suports esmentats més amunt sempre amb les condicions tècniques determinades
per l’Àrea de Cultura.
Operativa del servei.
El protocol a seguir en la gestió de la comanda respondrà a les fases i processos següents:
a) Fase de disseny gràfic:
o
o

o

Encàrrec pel departament municipal del disseny gràfic concret.
Lliurament per a la seva supervisió de l’original del disseny gràfic per correu
electrònic o plataformes d’emmagatzematge al núvol i confirmació de la
recepció d’originals.
Comprovació, correcció i vistiplau del disseny o publicació abans d’imprimir-lo.

b) Fase d’impressió i lliurament, si es dona el cas:
o
o
o
o
o

Mesures a prendre com a garantia de qualitat del producte final.
Embalatge adequat perquè el producte arribi en òptimes condicions.
Mostra per avaluar el producte final.
Recepció i conformació del producte.
Lliurament del producte en el lloc on indiqui el responsable del contracte
municipal.
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En termes generals, el termini des de l’acceptació definitiva del disseny i l’admissió a
impremta fins el lliurament dels originals, amb caràcter general, serà de com a màxim set
dies naturals. Qualsevol excepció a la llarga d’aquest termini serà informada prèviament
als tècnics de l’Ajuntament.
El contractista realitzarà el lliurament de les comandes amb un transport adequat, essent
responsable de les mercaderies fins que aquestes siguin rebudes amb conformitat per
part de l’Ajuntament. El lliurament del material s’acompanyarà del corresponent albarà,
en el qual hi figurarà la descripció completa dels articles entregats, indicant-ne el nom,
referència, quantitat, preu unitari, IVA aplicable i preu total,
El material es lliurarà al lloc on indiqui el responsable del contracte municipal. Les
despeses derivades de l’enviament del material definitiu aniran a càrrec de
l’adjudicatari. L’adjudicatari es compromet a garantir el producte servit i a canviar-lo, en
cas que aquest producte no compleixi amb la qualitat requerida o sigui defectuós,
mantenint en tot moment la qualitat exigida a les condicions tècniques del servei.
En el cas que fos impossible realitzar un servei per causes de força major, el contractista
ho posarà immediatament en coneixement de l’Ajuntament, comunicant el termini
previst per lliurar la comanda.
Vuitena. DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI
El responsable del contracte serà el Director de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega, el
senyor Oriol Martí, al qual li correspondrà, entre d’altres, les funcions següents:
- Seguiment de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si les prestacions realitzades pel contractista s’ajusten a les
prescripcions establertes i condicions contractuals.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.
Novena.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l’Ajuntament de
Tàrrega, podent-ne realitzar la reproducció total o parcial, distribució, divulgació,
comunicació pública i utilització que consideri oportuna. L’empresa adjudicatària només
en podrà fer ús, ja sigui com a referència o com a base de futurs treballs, sempre i quan
compti amb l’autorització expressa de l’Ajuntament.
Desena.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
És una condició especial d’execució de conformitat amb l’article 202 LCSP, que
l’adjudicatari compleixi les condicions salarials d’acord amb el conveni col·lectiu
aplicable.
Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes i justificant del compliment del pagament en termini, quan així ho sol·liciti
l’Ajuntament.
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Onzena.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 211.1.f) LCSP, es qualifiquen com a essencials les següents
obligacions:
1. L’adjudicatari i els seus treballadors estan obligats al compliment de tot allò que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personal i
garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. Per tant, haurà de
custodiar la documentació o materials que se li faci entrega, no podrà proporcionar a
tercer ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec de clàusules
les dades a les quals hagi pogut tenir accés en motiu a la realització de les tasques de
gestió encomanades per l’Àrea de Cultura, essent responsable dels danys i perjudicis que
es puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.
2. L’adjudicatari s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En
particular, s’obliga a:
o Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
o Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
Dotzena.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Les obligacions de l’adjudicatari, que cal completar amb les previstes al plec de clàusules
administratives són les següents:
- Disposar de les eines, els programes informàtics de disseny i la maquinària necessaris i
adequats per oferir el servei; així com de l’estoc de material necessari per atendre les
possibles urgències.
- Haurà de comptar amb un servei d’atenció al client, inclòs un telèfon d’atenció i
assistència als destinataris dels serveis cursats per l’Ajuntament.
- Designar una persona que serà la interlocutora amb l’Ajuntament i serà l’encarregada
de rebre les instruccions que li faci arribar la persona designada per l’Ajuntament.
- Custodiar la documentació o materials que se li entreguin, no podrà proporcionar a
tercers ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec de clàusules
les dades a les quals hagi pogut tenir accés amb motiu de la realització de les tasques
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de gestió encomanades per l’Ajuntament sent responsable dels danys i perjudicis que es
puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.
- Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’administració o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o incorrectes en l’execució del
contracte.
- Per mitjà del responsable del contracte, s’exercirà el control de qualitat i idoneïtat dels
treballs realitzats, podent rebutjar aquells que al seu judici no s’ajustin a les condicions
pactades, obligant-se en aquest supòsit l’adjudicatari a reelaborar el disseny o dissenys
corresponents amb la major diligència i sense cap cost per l’Ajuntament.
Tretzena.- PENALITATS
De conformitat amb els articles 192 i 193 LCSP, es preveuen les següents penalitats:
Penalitats per compliment defectuós o per incompliment de les condicions especials
d’execució: la seva quantia serà la corresponent al 2 % del preu del contracte.
Penalitats per demora: L’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per
la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte.
Incompliment parcial de l’execució de les prestacions, per causes imputables al
contractista: l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició
de penalitats que seran del 2 % del preu del contracte.
Catorzena.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 204 LCSP en relació a la DA 33 LCSP es preveuen les següents
causes de modificació, quan les necessitats del serveis són superiors a les inicialment
previstes:
- Si els exemplars objecte d’impressió són superiors als prevists.
- Si s’ha d’incloure el disseny i/o impressió de nou material comunicatiu
segons necessitats de l’Àrea de Cultura.
En cap cas la modificació ha de suposar l’establiment de preus unitaris no previstos en
aquests plecs.
En aquests supòsits, l’Ajuntament podrà modificar el contracte durant la seva
vigència fins a un màxim del 20 % del preu inicial sense IVA, és a dir, fins a un import
màxim de 6.172 euros
Quinzena. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les següents:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o
perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
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2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol
altre procediment.
3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior
a sis mesos.
6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment
de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205
de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de
la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del
preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial
del contracte, amb exclusió de l’IVA.
8. El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per
causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per
termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix
per al seu començament.
9. El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió
del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de
contractació.
10. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor
per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP, a més a més, de les causes assenyalades a l’article 294
a les lletres c), d) i f) de la LCSP, les quals són aplicables de conformitat amb l’article
312.g) LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Setzena. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació als efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte
Quinzena. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE.
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un exemplar
d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
- Al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Expedient:
Descrip.:

-

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis, de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys
publicacions i impressions d’acció de
proximitat i publicitat a mitjans.

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.
RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes o normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut se signa el present contracte.

Maria Alba
Pijuan
Vallverdú DNI
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Maria Alba Pijuan
Vallverdú - DNI
Fecha: 2019.10.23
14:54:04 +02'00'

Firmado

CASES
digitalmente por
CASES MONGE
MONGE
AUREMBIAIX AUREMBIAIX
Fecha: 2019.10.23
10:36:59 +02'00'

Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa

Firmado
digitalmente por
ELBA ROMERO
FAJARDO
Fecha:
2019.10.23
10:40:43 +02'00'

ELBA
ROMERO
FAJARDO

Elba Romero Fajardo
Adjudicatari

Aurembiaix Cases Monge
Adjudicatari

Firmado
Ramon
digitalmente por
Morell
Ramon Morell
Gassó - DNI
Gassó - DNI

(AUT)

Fecha: 2019.10.23
15:02:15 +02'00'

Ramon Morell Gassó
Secretari General
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