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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PEL SERVEI D’ASSESORAMENT JURÍDIC PER A DONES AL
CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ (CIRD).
Per part del Departament de Polítiques d’Igualtat, es considera necessari l’inici del següent
expedient de contractació:
1.OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE.DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ
1.1.- Objecte del contracte:
Servei d’assessorament jurídic a dones al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’assessorament jurídic del Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones, consistent en l’atenció i assessorament de les dones que han patit o
pateixen alguna situació de violència masclista o qualsevol altre tipus de discriminació per raó de
gènere, així com les consultes relacionades en rebre informació sobre dret civil, penal i laboral.
Donar una resposta immediata i integral a les demandes en matèria de violència de gènere així
com cobrir les necessitats d’informació, assessorament jurídic, acompanyament en el procés i
suport a les dones.

2.-NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS I COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, QUE PRETEN COBRIR-SE MITJANÇANT EL CONTRACTE PROJECTAT
Des de l'any 1994 l'Ajuntament desenvolupa polítiques d'igualtat i crea el Centre d'Informació i
Recursos per a les Dones de Cornellà amb l’objectiu de disposar d’un espai i servei referent a la
ciutat, que ofereixi atenció i informació a les dones del municipi, prioritzant l'atenció cap a les dones
que es troben en situació de violència masclista.
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat te la necessitat de realitzar aquesta contractació per al
compliment i la realització d’un dels seus fins institucionals, com és donar un atenció integral des del
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, especialment l’atenció a les dones en situació de
violència masclista.
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Contractació del servei per disposar d’una professional de l’àmbit jurídic per atendre les consultes
del servei d’assessorament jurídic que ofereix el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
de l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat, així com per participar a les comissions institucionals
de violència masclista del protocol d’actuació i circuit d’intervenció en casos de violència de
gènere.
La naturalesa d’aquest contracte inclou una prestació de servei per a l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat i es tipifica d’acord amb l’ establert a l’article 17 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic i no es troba en el supòsit definit a l’ article número 312 de l’
esmentada llei.
De conformitat amb l’article número 75.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per les característiques dels servei d’atenció a prestar i en atenció a la seva especial
naturalesa han de ser executat directament pel propi licitador i per tant no es podrà procedir a la
subcontractació.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

JIMENEZ GARCIA , Nuria (1 de 2)
60_Cap de l'Area de Gestió de Politiques d'Igualtat
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

GARCIA PEREZ, ROCIO (2 de 2)
03_Tinenta Alcalde Igualtat i Educació
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

1.2.-Naturalesa del contracte:

APROBADO

Departament de Polítiques d’Igualtat
C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
934742841
ladona@aj-cornella.cat
Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

L’Estatut d Autonomia de Catalunya del 2006 estableix en el títol preliminar que els poders públics
han de promoure els valors d’igualtat, solidaritat, cohesió social , llibertat i equitat de gènere, entre
d’altres. A més a més, a l’article 19 del Títol I admet que aquest poders públics han de treballar per
la igualtat d’oportunitat i la no discriminació com a dret de les dones.
La llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015 de
21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, on es detallen els principis d'actuació dels poders
públics, i en concret a l'article 6, on s'especifiquen les funcions dels ens locals de Catalunya i la llei
5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista del Parlament de
Catalunya, en l’article 56 on es detallen els serveis d’informació i atenció a les dones municipals i
l’article 83 on s’especifiquen les competències dels municipis.
3.-JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
En compliment a lo que estableix l’article 28 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la celebració del present contracte es justifica per la necessitat d’oferir els serveis
descrits amb anterioritat dins de les actuacions i desenvolupament d’activitats d’atenció a les
persones que ha de desenvolupar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat .

La contractació pel del servei d’assessorament jurídic per a dones a dones és un servei necessari per
poder desenvolupar un atenció coordinada i integral a les dones que s’adrecen al CIRD .
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En quant a la justificació de la idoneïtat del projecte, la nostra voluntat és la de fer una oferta que
asseguri una atenció específica al Centre d’Informació i Recursos per a les dones.

4.- JUSTIFICACIÓ QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ÉS CONVENIENT REALITZAR
PER MITJANS PROPIS
Per les característiques del servei d’assessorament jurídic necessari a realitzar, la demanda d’atenció
de les dones i l’estructura d’organigrama del departament d’igualtat aquest servei no es pot
realitzar amb els recursos propis que disposa el departament i es fa necessària la contractació
externa especialitzada.
Aquest servei fa anys que s’està fent mitjançant contractació externa privada, amb resultats
satisfactoris, atenent que aquest Ajuntament no disposa de mitjans propis suficients per
desenvolupar-lo. No obstant i això, el personal del CIRD sí que participarà, d’acord amb el
Departament d’Igualtat d’aquest Ajuntament, en la coordinació del servei.
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Aquest contracte te caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de servei d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017 de o de novembre de contractes del sector públic.
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La contractació pel desenvolupament del servei d’assessorament jurídic per a dones està determinat
per la necessitat del compliment dels fins establerts per aquest Ajuntament d’oferir un servei
d’atenció jurídica específic i en especial en matèria de violència de gènere.
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5.- DURADA DEL CONTRACTE I LA SEVA JUSTIFICACIÓ
Aquest contracte tindrà una vigència dos anys que anirà del dia 1 de maig de 2020 a 30 d’abril de
2022.
El període de vigència proposat s’ajusta a les necessitats del servei, i es convenient per tal de poder
fer el seguiment posterior de les atencions realitzades amb la mateixa professional.
El període de vigència proposat està determinat per la naturalesa de les seves prestacions i quantia
del contracte d’acord amb el que preveu l’article 29 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
6.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÒRROGUES I JUSTIFICACIÓ EN EL CONTRACTE I REGIM DE LES
MATEIXES
El contracte és podrà prorrogar per el mateix període del contracte, dos anys, del 1 de maig de 2022
al 30 d’abril de 2024, més una pròrroga d’un any més, que anirà de l’1 de maig de 2024 al 30 d’abril
de 2025, prèvia conformitat expressa de les parts.
7.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS
No es contempla cap modificació contractual en el present contracte
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9.- PREU
La normativa de lliure competència a la qual també està sotmesa la advocacia en matèria
d’honoraris professionals, no estableix que els honoraris seran els que lliurament pactin els
professionals o la societat professional amb els clients. Es per aquesta raó i tenint en compte que no
existeix cap informe oficial amb relació d’honoraris professionals recomanats, ja que el 22 de
desembre de 2014, el Tribunal Català de Defensa de la Competència de l’Autoritat Catalana de la
Competència, de conformitat amb els articles 10.2a) de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de
Coordinació de les Competències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, i article 53.1a) de la Llei
15/2007, de Defensa de la Competència, va considerar aquesta pràctica com una conducta
constitutiva d’una infracció molt greu i va instar als Col·legis Oficials a no repetir conductes
idèntiques o similars a la publicació de recomanacions dels honoraris professionals dels seus
associats, lo que a la pràctica ha significat la desaparició de l’únic referent existent.
D’aquesta manera els honoraris dels professionals que poden concórrer a la contractació, es calculen
unilateralment a partir de l’oferta i la demanda, al no disposar d’un preu de mercat establert en cap
informe ni conveni col·lectiu sectorial, el preu s’ha determinat en funció dels criteris orientadors de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, la comparativa del mercat i del servei prestat en anys
anteriors.
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Per la quantia que es destina a aquest contracte, atenent el que disposa l’article 159, Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic aquest contracte s’hauria de tramitar per
procediment obert.
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8.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ
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Fons documentals:
https://www.campocavia.com/wp-content/uploads/2014/12/HONORARIS-Criteris-Orientadors-2010.pdf
(*)https://cido.diba.cat/contractacio/8751104/servei-dassessorament-juridic-a-les-dones-usuaries-del-servei-dinfo
rmacio-i-atencio-a-les-dones-siad-ajuntament-de-sabadell

(*)D’aquest exemple de la contractació d’un servei municipal de característiques similars, per 480
hores any i preu hora 44,79€ sense IVA, s’ha valorat el preu hora d’aquesta contractació, que està
dins del preu estipulat pel mercat.

Partida pressupostària

Import

IVA (21%)

Total

2020

0203.2312A.2270600

11.880,00 €

2.494,80 €

14.374,80 €

2021

0203.2312A.2270600

21.780,00 €

4.573,80 €

26,353,80 €

2022

0203.2312A.2270600

9.900,00 €

2.079,00 €

11.979,00 €

43.560,00 €

9.147,60 €

52.707,60 €

TOTAL

Aquestes quanties queden subordinades als crèdits que es consignin en els respectius pressupostos.
El pagament es realitzarà mitjançant la presentació de la factures mensuals.
Les empreses en la seva oferta haurà d’especificar del cost total, la quantitat que correspon a sous
dels professionals i la que correspon a la gestió tècnica del programa.
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INFORMACIÓ DELS COSTOS:
COSTOS DIRECTES = COSTOS SALARIALS
Aquest costos s’ha calculat unilateralment a partir de l’oferta i la demanda, al no disposar d’un preu
de mercat establert en cap informe ni conveni col·lectiu sectorial, el preu s’ha determinat en funció
dels criteris orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (annexem document), la
comparativa del mercat i del servei prestat en anys anteriors a aquest ajuntament, a on s’estipula el
preu mensual i anual d’una persona llicenciada en dret per 440 hores/any.
Assessorament directe: 368 hores
Seguiment i Assistència comissions tècniques circuit violència masclista: 72 hores
Total: 440 hores/any
TOTAL COST DIRECTE: 440 hores/any x 45,00 €/h = 19.800,00 Euros
COSTOS INDIRECTES
Aplicació del 10% per part de l’empresa als costos directes per a la gestió tècnica del personal adscrit
al contracte.
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Exercici
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Pressupost base de la licitació: 52.707,60€ (Iva Inclòs)
Partida pressupostària: Despeses de caràcter plurianual amb aplicació a la partida pressupostària de
0203.2312A.2270600 /Treballs Tècnics/Polítiques d’Igualtat, pels imports següents:
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TOTAL COST INDIRECTE: 1.980,00 Euros
TOTAL CONTRACTACIÓ ANUAL: 19.800,00 + 1.980,80 = 21.780,00 Euros
REVISIÓ DE PREUS: No hi haurà revisió de preus.
10.- PARÀMETRES D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES
En el supòsit de que es presenti una oferta i es presumeixi que els paràmetres presentats són
anormalment baixos, es demanarà informació tècnica, econòmica i jurídica per justificar aquests
paràmetres i es rebutjaran aquelles ofertes en les que es comprovin que vulneren o no compleixen
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’ incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
11.- LOTS
Aquest contracte no es divideix per lots degut a la delicadesa de l’objecte del contracte, l’atenció
jurídica a dones adultes en situacions de risc i violència masclista. Es tracta d’un únic projecte. La
divisió en lots dificultaria tècnicament la seva correcta execució i la línea de coordinació.
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La solvència tècnica o professional s’ha d’efectuar mitjançant la relació dels principals serveis
efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70
per cent de l’anualitat mitjana del contracte. (90.2 i 90.1.a) LCSP).
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Solvència tècnica

Solvència econòmica

Addicionalment l’dvocada que s’adscrigui a l’exercici del contracte haurà de tenir experiència durant
els últims 3 anys en serveis d’atenció directe a les dones per assessorar-les en dret civil i penal i en els
circuits de víctimes de violència de gènere o de similars característiques, la qual cosa s’haurà
d’acreditar mitjançant un document fefaent pel qual es pugui comprovar

La solvència econòmica i financera s’acreditarà amb els criteris, requisits mínims i mitjans
d’acreditació previstes a l’article 87.3 LCSP 9/2017.
.
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Poden participar en la licitació les persones jurídiques o naturals que tinguin plena capacitat d’obrar,
acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional, i no es trobin compreses en
cap de les prohibicions per a contractar previstes per l’article 71 de la LCSP 9/2017, en concordança
amb els articles 9 a 24 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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12.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA:
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El codi de classificació serà CPV del contracte 79111000-5.
13.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE VALORACIÓ
De conformitat amb el que estableix la llei cal atenir-se a criteris directament vinculats a l’objecte
del contracte, a la millor relació qualitat – preu dels serveis i a la satisfacció de les exigències socials
que responguin a les necessitats específiques definides en el contracte.
subvenció.

1) CRITERIS DE FORMULA AUTOMÀTICA
Quantitats

1.1. Criteris econòmics

El criteri que servirà per a l’adjudicació d’ aquest contracte serà l’oferta econòmica en un
La millor oferta econòmica preu/hora.
1.2. Criteris qualitatius
El criteri qualitatiu que servirà per a l’adjudicació d’aquest contracte serà d’un.

Formació especialitzada de la professional adscrita a aquest contracte.
Títol de Màster o postgrau en especialització de Dret Penal i Ciències Penals obtindrà
una puntuació de

49%
49 punts
35%
35 punts
10 punts
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Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’aprofitament amb una durada igual
superior a 40 hores ................................................................................... 8 punts
Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’aprofitament amb una durada igual
superior a 20 hores ................................................................................... 4 punts
Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’aprofitament amb una durada igual
superior a 10 hores ................................................................................... 2 punts
Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’assistència amb una durada igual
superior a 40 hores ................................................................................... 3 punts
Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’assistència amb una durada igual
superior a 20 hores ................................................................................... 2 punts
Per cursos, seminaris i jornades amb prova d’assistència amb una durada igual
superior a 10 hores ................................................................................... 1 punt

S’hauràn d’aportar els certificats acreditatius.
Es valorarà que la persona professional que prestarà el servei estigui inscrita al Torn
d’Ofici d’atenció a dones víctimes de violència masclista del Col·legi de l’Advocacia.

o
o
o

20 punts

o
o
o

5 punts
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Formació específica sobre la llei integral de violència de gènere, protocols i circuits
d’atenció en situacions de violència de gènere i formació especifica sobre violència
masclista, (cursos, seminaris i jornades) sobre violència masclista S’obtindrà per cada
formació especialitzada, fins un màxim de 20 punts.
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S’haurà d’aportar el títol a l’oferta.
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2) JUDICI DE VALOR.
Punts
Màxims
2.1. Criteris de judici de valor
Proposta de metodologia de treball, fins a (16%)
Es valorarà la més acurada descripció del servei, modalitats d’atenció individuals,
tipologia d'entrevistes a dur a terme, fins a
Es valorarà la més acurada proposta de protocol d’actuació i seguiment intervencions en
els diferents tipus d’assessorament jurídic, fins a

16 Punts
8 Punts
8 Punts

El projecte tècnic per tal de procedir a la valoració d’aquests criteris basats en judicis de valor no
podrà superar els 20 folis, correctament paginats i a dues cares. No s’admetran annexes ni
documentació tècnica addicional. El projecte tècnic estarà correctament indexat .

És una condició especial d’execució que durant l’execució del contracte l’empresa contractista dugui
a terme, com a mínim, una acció de sensibilització i formació a l’any, d’una durada mínima de 8
hores, amb la plantilla adscrita a l’execució del contracte sobre els drets en matèria d’igualtat i
conciliació recollits en la normativa vigent. Referent a això, a l’inici de la prestació l’adjudicatari ha
de presentar al responsable del contracte la planificació i el contingut de les accions que es duran a
terme en relació amb el personal vinculat a l’execució del contracte.
Tal i com s’estipula al plec de clàusules tècniques, l’empresa adjudicatària ha d’assegurar la
substitució del personal en cas de baixa temporal o permanent que impedeixi continuar amb la seva
activitat laboral, en el menor temps possible i per una professional dona.
15.- PERSONAL A SUBROGAR
No hi ha personal a subrogar
16.-VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Titular
Nom i Cognoms: Núria Jiménez Garcia
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JIMENEZ GARCIA , Nuria (1 de 2)
60_Cap de l'Area de Gestió de Politiques d'Igualtat
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

GARCIA PEREZ, ROCIO (2 de 2)
03_Tinenta Alcalde Igualtat i Educació
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

Condicions especials d’execució en matèria d’igualtat entre dones i homes

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUSIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, AMBIENTAL
O D’ALTRE ORDRE A INTRODUCIR EN EL CONTRACTE

APROBADO

Departament de Polítiques d’Igualtat
C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
934742841
ladona@aj-cornella.cat
Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Rocío Garcia
Càrrec : Cap de l’Àrea de Gestió Polítiques d’Igualtat
Condició laboral: Laboral fixa
Suplent
Nom i Cognoms: Ana Tomàs Ferrete
Càrrec: Tècnica Igualtat
Condició laboral: Laboral Fixa
17.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix l’article de la Llei de contractes del sector públic, la persona
responsable de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions així com les instruccions
per al correcte desenvolupament del contracte i la prestació del servei es Núria Jiménez Garcia,
Tècnica de l’Àrea d’Igualtat.
18.- UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE.
Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

JIMENEZ GARCIA , Nuria (1 de 2)
60_Cap de l'Area de Gestió de Politiques d'Igualtat
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

GARCIA PEREZ, ROCIO (2 de 2)
03_Tinenta Alcalde Igualtat i Educació
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

20.- RÈGIM DE GARANTIES
De conformitat amb l’article 107.1 de la Llei de contractes del sector públic, s’ estableix una garantia
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, amb la finalitat de
que l’empresa que es contracti respongui del compliment del contracte.
21.- RÈGIM DE PENALITATS
Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball prevista a l’article 130 LCSP, com a regla general la quantia serà d’un 1% de l’import
d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal
del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la
gravetat.
22.- ALTRES CONSIDERACIONS
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Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia sense procedir
responsabilitats es tornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o assegurança de caució.
S’estableix un termini de garantia definitiva d’un mes.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

19.- FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA RECEPCIÓ DEL CONTRACTE I POSSIBILITAT DE RECEPCIÓ
PARCIAL

APROBADO

Departament de Polítiques d’Igualtat
C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
934742841
ladona@aj-cornella.cat
Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Forma de pagament: L’adjudicatari haurà d’expedir i trametre factura electrònica pels serveis
efectivament prestats, d’acord amb el que regula l’article 4 de la Llei 25/13, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic,
haurà de presentar-la a l’Ajuntament a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques
ubicat a la seu electrònica municipal https://seu.cornella.cat/. En la resta de casos, serà potestatiu
per a l’adjudicatari la presentació de factura electrònica. A la factura s’haurà de fer constar el
Departament d’Igualtat com a centre destinatari.
Els codis DIR3 són:
 Codi òrgan gestor: L01080734
 Codi oficina comptable: L01080734
 Codi unitat tramitadora: LA0011931
Publicitat.- Donar publicitat del contracte a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament de conformitat
amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

GARCIA PEREZ, ROCIO (2 de 2)
03_Tinenta Alcalde Igualtat i Educació
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

Conforme:

Núria Jiménez Garcia

Rocío García Pérez

Cap de l’Àrea de Gestió Polítiques d’Igualtat

Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Igualtat i Educació

JIMENEZ GARCIA , Nuria (1 de 2)
60_Cap de l'Area de Gestió de Politiques d'Igualtat
HASH:E9859903C10F98738EA6954D6838C0DC166A0B4F

Cornellà de Llobregat, 13 de gener de 2020
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El present document es remet juntament amb la resta de documentació necessària per l’inici
d’expedient de contractació al Departament de Contractació General.

