QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES del PCAP
OBRES DE REHABILITACIÓ DEL MAS EN EL CASTELL DE PALOL SABALDÒRIA
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà -

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.1 Descripció:
L’objecte d’aquest contracte són les obres de rehabilitació del Mas en el Castell de Palol
Sabaldòria al municipi de Vilafant (BCIN nº de registre 1767-MH-EN des de 22/04/1949)
incloses en el projecte executiu redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font, col·legiat
nº 14513/0. Cal dir que el projecte va dividir-se en dues fases: una primera destinada a la
millora de l’accessibilitat a la planta baixa del Castell que va ser executada i fnalitzada
l’any 2016 i una segona, objecte de la present licitació.
L’objecte d’aquesta segona fase és la rehabilitació integral de la planta baixa del Mas
del Castell de Palol Sabaldòria, que inclou els revestiments i paviments accessibles
sense barreres, sanitaris complerts (inclòs l’adaptat), enllumenat, sistemes de protecció
contra incendis, senyalització d’emergència i ventilació. L’objectiu de la rehabilitació és
poder lliurar a l’ús públic general la totalitat de la planta baixa amb la fnalitat de
destinar-lo a equipament cultural sobre aspectes relacionats amb l’estudi de la natura i
del patrimoni paisatgístic, arquitectònic i arqueològic a l’entorn del riu Manol.
Les obres descrites en aquests Plecs, promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
s’emmarquen dins de l’actuació de “ Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol
Sabaldòria”, inclosa dins de l’operació “Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” cofnançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, Eix prioritari 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual
s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016), i que ha estat
seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de
segona modifcació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofnançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

A.2 Divisió en lots: No procedeix, per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global de tota
l’obra, d’acord amb les consideracions del Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del
contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la
pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les
quals es contracta.
La possibilitat d’exepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 99.3
LCSP, d’acord amb el qual:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justifcarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justifcar la no división en lotes
del objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que, la realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
difcultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico o bien que
el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser,
en su caso, justifcados debidamente en el expediente.”
La necessitat de coordinació de les diferents tasques aconsella, tècnicament, a la no
divisió en lots.
A.3 Codifcació del contracte: CPV:
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifca el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i
les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:
45212350 – 4 Edifcis d'interès històric o arquitectònic

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1 Determinació del preu
D’acord amb les especifcacions del Projecte tècnic.
B.2 Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de
CENT QUARANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈTIMS (142.167,04 €),
IVA exclòs.
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import anualitat (2020): 142.167,04 € (pressupost total obra, IVA exclòs)
Import pròrrogues: Import modifcacions art.204 LCSP: Import altres conceptes: Total valor estimat del contracte: 142.167,04 €, IVA exclòs
B.3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de CENT QUARANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS (142.167,04 €), equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent
del 21%, per import de 29.855,08 €, és a dir, un pressupost total de licitació de CENT
SETANTA-DOS MIL VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (172.022,12 €), IVA inclòs.
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord
amb els costos directes i indirectes següents:
Concepte

Import anual (2020)

Import del contracte

Costos directes:
Despeses de personal
Treballadors adscrits a l'obra (costos salarials)

33.834,91 €

33.834,91 €

Altres despeses directes
Maquinària
Materials
Total costos directes

2.581,74 €

2.581,74 €

83.051,46 €

83.051,46 €

119.468,11 €

119.468,11 €

15.530,85 €

15.530,85 €

Costos indirectes:
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
IVA
Total costos indirectes
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

7.168,09 €

7.168,09 €

29.855,08 €
52.554,02 €

29.855,08 €
52.554,02 €

172.022,12 €

172.022,12 €

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial vigent és el Conveni
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de
Girona per al període de 1/06/18 a 31/05/20 (codi de conveni núm. 17000055011994), publicat
al BOPG de 13/05/2019.
Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores amb les categories professionals i nombre, segons s’especifca en el
Projecte.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1. Aplicació pressupostària: 30 4321 62209
C.2. Expedient d’abast plurianual: No

D. DURADA DEL CONTRACTE
D.1. Termini de durada total: CINC (5) MESOS, a comptar des de l’acta de comprovació del
replanteig.
-

Terminis Parcials:
No
Recepcions Parcials: No

Les recepcions parcials, en el seu cas, NO donaran dret al contractista a sol·licitar la
cancel·lació de la part proporcional de la garantia defnitiva.
D.2. Possibilitat de Pròrroga: Sí, per termini màxim de VINT-I-CINC (25) dies, per raons
justifcades i previ informe de la Direcció facultativa de l’obra.
Tal com s’estableix a la clàusula 4.4 dels plecs, la pròrroga, si s’acorda per part de l’ens
contractant, tindrà caràcter obligatori per al contractista si hi ha un preavís mínim de 2
mesos a l’inici de dita pròrroga.

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió de variants: No

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplifcat, ex art.159 i concordants LCSP (Llei 9/2017, de
8 de novembre).
Tramitació amb Sobre Digital: Sí

G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES.
G.1. Classifcació empresarial:
Classifcacions admeses per a la licitació: No s’exigeix d’acord amb l’article 77 LCSP per ser
el VEC inferior als 500.000 € les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència,
indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència
econòmica i fnancera, i de solvència tècnica detallats en el present apartat G.2, o bé
mitjançant la seva classifcació en el grup o subgrup de classifcació corresponent a
l’objecte del contracte, detallat, si s’escau, en el punt G.1.
A aquests, efectes, la classifcació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD
1098/2001, de 12 d’octubre, modifcat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:


Grup K, subgrup 7, categoria 2

G.2. Solvència econòmica, fnancera i tècnica exigibles als empresaris no obligats al
requisit de classifcació:
G.2.1. Solvència econòmic – fnancera
Per tal d’acreditar la solvència econòmic – fnancera les empreses hauran d’aportar:


Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims disponibles en
funció de la data de constitució o d’inici d’activitat, per import, com a mínim equiva lent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte per ser la durada d’aquest inferior a l’any, és a dir, per import mínim de 213.250,56 €.

S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, en el seu cas, en el registre ofcial corresponent. En cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris
i comptes anuals degudament legalitzats.

G.2.2 Solvència tècnica o professional:
Caldrà acreditar experiència sufcient en la realització de les feines anàlogues a les que
constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, haver realitzat feines de construcció o
rehabilitació similars em quant a l’objecte i a l’import, a les descrites al Projecte),
mitjançant relació dels treballs realitzats en el curs dels darrers 5 (cinc) anys.
Dita experiència, s’acreditarà de la següent manera:
Aportació de certifcats de bona execució de dits treballs de construcció, expedits o visats
per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certifcats
equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als
quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació, els quals
hauran d’incloure, com a mínim, les dades següents:
-

Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta d’un projecte
de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests plecs.
l’import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especifcar si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van
dur a bon terme i amb normalitat.
Els certifcats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes.



Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa al que
constitueix l’objecte del contracte s’estarà al grup i subgrup de classifcació previst
en el present plecs.



El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha
de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte o de la seva anualitat
mitjana si aquest valor és inferior al valor estimat del contracte.



Per altra banda, i addicionalment als requisits expressats, no s’entendrà acreditada
dita solvència tècnica si no es justifca haver realitzat un mínim de DOS (2) projectes
en el termini indicat, referents a treballs iguals o de similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte, especifcat per a cada lot.







Per tal de determinar la solvència econòmica i tècnica de la unió temporal, s’acumula
l’ acreditada per cadascuna de les seves integrants.
L’empresa que no pugui acreditar sufcient solvència, no es considerarà empresa apta
per a continuar en el procediment i serà exclosa.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb
antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant
l'acreditació de la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b), c), d),
e) i f) de l’article 88.1 LCSP. En cas que es justifqui a través dels criteris establerts a la
lletra d) caldrà també la justifcació conjuntament a través d’algun dels criteris
establerts en els altres apartats ( b), c), e) o f) ).
En concret, les empreses de nova creació defnides en la LCSP hauran d’acreditar las
seva solvència de la següent manera:
- Justifcació de està integrat a la seva plantilla un encarregat d’obra amb una
experiència mínima de 3 anys en la realització d'obres anàlogues i per imports
similars a les que constitueixen l’objecte del contracte (obres de rehabilitació
similars a les descrites al projecte).

G.3 Adscripció de mitjans personals o materials
Caldrà aportar declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials sufcients per a satisfer-lo correctament.
G.4 Certifcats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
No s’exigeix, si bé es podrà presentar acreditació, mitjançant el/s corresponent/s
certifcats, del compliment de garantia de qualitat de les tasques a realitzar i/o de gestió
mediambiental.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteris i ponderació:
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte un criteris basats en la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP .

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda i
que determinaran la selecció de la millor proposició d’acord amb els criteris de qualitatpreu són els següents, amb un màxim total de 50 punts:

RESUM DE PUNTUACIÓ:


Criteris automàtics (màxim 50 punts):

Oferta Econòmica: .................................................................................................... màxim 45 punts
Proposta de millora: ampliació termini de garantia .................................. màxim 5 punts

La valoració es farà d’acord amb la documentació i justifcació aportada pel licitador.
En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.
Descripció dels criteris de valoració automàtica:
1.- Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 45 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el preu de
licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 45
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1

On:

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de
juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la
Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.

Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per
discrepància entre els imports consignats en números i els imports consignats en
lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

2.- Millora: Proposta d’ampliació del termini de garantia

Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de garantia
establert, fns a un màxim de 5 punts, a raó d’2,5 punts per cada any d’ampliació (per
sobre del termini de garantia d’1 any establert als PCAP).
És a dir:
5 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia
2,5 punts, per a una ampliació d’1 any = 2 anys de garantia
0 punts en cas de no proposar ampliació del termini de garantia = 1 any de garantia
*L’oferiment de millores té caràcter voluntari per part dels licitadors.

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE
BAIXA ANORMAL
• Determinació de propostes en situació de baixa anormal
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per
haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà
excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149
LCSP.
A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en
compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.

Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir la següent
condició:
Primera. Que la puntuació obtinguda provisionalment per la licitadora en el sobre de
criteris automàtics superi en un 9,5% la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes obtingudes per les licitadores en el sobre de criteris automàtics. No obstant
això, si entre aquestes hi ha puntuacions que són un 9,5% inferiors a la mitjana, es
calcularà una nova mitjana només amb les puntuacions que no estiguin en el cas
indicat. És a dir, es farà una segona mitjana en cas que al sobre de criteris automàtics
hi hagi puntuacions un 9,5% per sota de la mitjana, excloent de la nova mitjana els
valors que compleixin aquesta condició.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar
el règim d’identifcació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella
que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o
conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió
temporal.
• Procediment en cas de propostes en baixa anormal
Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifqui una proposició que pugui ser
considerada anormalment baixa, s’haurà de requerir al licitador que l’hagi presentat,
per termini sufcient, perquè justifqui i desglossin raonadament i detalladament la
valoració de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que
es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base
al qual s’hagi defnit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifqui especialment
aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de l’empresa
sigui considerada anormalment baixa.
La justifcació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i
documents que resultin pertinents als efectes indicats.
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.
J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES

J.1. Característiques formals de la documentació tècnica:
No s’exigeix
J.2. Altre documentació a presentar:
No s’exigeix

K. GARANTIA DEFINITIVA
•

Import: 5% del preu fnal ofert per l’adjudicatari, (sense IVA)

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fns a un
5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que
l’oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es
preveu que la garantia defnitiva sigui del 10% del preu fnal ofert per l’adjudicatari (sense
IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justifcar la seva proposta,
incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs.
•

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes al PCAP

L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
L.1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fxades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti
d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals
conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del
contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
serà causa de resolució.

El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació.
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte de l’esmentat compliment.
L.2 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Formació:
D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, als efectes d’afavorir la formació en el lloc de
treball, l’empresa adjudicatària es compromet dins del termini d’1 mes de l’inici de les
obres, a organitzar una jornada als treballadors adscrits a l’obra per combatre els riscos
laborals i promoure la seguretat i la protecció de la salut en el treball.
L.3 Assegurança RC
Justifcació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (per import mínim
assegurat de 600.000 € per sinistre i any), acreditada a través de certifcat emès per
l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i
prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s’està al corrent de
pagament.
Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el
període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà
demanar en qualsevol moment la justifcació de la vigència i de les condicions
contractades referents a l’esmentada pòlissa.
L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els
efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les condicions
especials d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia defnitiva.
L.4 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.

LL. PROGRAMA DE TREBALL
Sí

M. MEMÒRIA FINAL
No

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
No es preveu.

O. SUBCONTRACTACIÓ
Sí, d’acord amb els requisits i condicions establerts a l’art.215 LCSP, sempre i quan afecti a
unitats complertes d’obra.

P. REVISIÓ DE PREUS
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que
disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de
30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Q.TERMINI DE GARANTIA
Termini: un (1) any a partir de la data de recepció provisional, d’acord amb el Projecte
Executiu, més el període ofert, si s’escau, com a millora.

R.COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà composada per els següents membres:
PRESIDENT/A


TIULAR



SUPLENT



Sònia Martínez Juli, presidenta del CCAE



Joep M. Bernils Vozmediano, vicepresident

segon del CCAE

VOCALS


TITULAR



SUPLENT



Toñy Asensio Belmonte, administrativa de
l’àrea d’Intervenció del CCAE



Anna M. Macià Bové, interventora del
CCAE



Francesca Falcó Roig, tècnica
d’administració general del CCAE



Cristina Pou Molinet, secretària del CCAE



Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea
de Turisme del CCAE



Carlota Pérez Lloveras, tècnica de l’àrea
de Consum



Trini Bonaterra Batlle,arquitecta del CCAE



Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic
del CCAE

SECRETARI/A


TITULAR



SUPLENT



Pilar Arbat Planells, administrativa de
l’àrea de Secretaria del CCAE



Carme Navarro Gómez, administrativa de
l’àrea de secretaria del CCAE

S. UNITAT DE SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

