PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ
DEL MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ A
SANT JOAN DESPÍ DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.
- PROCEDIMENT OBERTEXPEDIENT NÚM. 1906OB07

1. DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la CCMA,SA del servei de
conservació i manteniment d’obra del centre de Sant Joan Despí preferentment, així com
d’actuacions ocasionals, que puguin sorgir a altres centres de la CCMA, SA.
En aquestes moments, aquests altres centres poden ser: Catalunya Ràdio (Barcelona),
Estudi de l’Hospitalet (polígon Pedrosa), edifici Il·lumina (Esplugues de Llobregat) i les
delegacions de la CCMA, SA a Tarragona, Lleida i Girona.
Per a aquests altres centres, la CCMA,SA pot contractar a d’altres proveïdors el servei de
manteniment, però, per motius de rapidesa d’actuació o necessitats de producció, la CCMA,
SA en podrà fer ús del servei fix del present contracte per donar resposta a algun d’aquests
altres centres.
2. ABAST
El manteniment dels edificis pel que fa a les actuacions d’obra civil dels oficis descrits, ram de
paleta, fusteria, serralleria i pintura.
Comporta les següents tasques:
•

•

Manteniment correctiu: resolució d’avisos d’avaries o incidències.
o

Comunicació de l’ordre de treball per part del coordinador de la CCMA,SA

o

Localització de l’avaria.

o

Proposta de solució

o

Reparació

o

Comunicació de la resolució de la incidència al coordinador de la CCMA,SA.

o

Documentació: cada actuació que s’executi s’haurà de documentar
convenientment amb un registre on es farà constar la data, la descripció
de la incidència, el temps emprat i els recursos i recanvis utilitzats

Manteniment preventiu: revisió sistemàtica de l’estat dels edificis de les quals es
poden derivar actuacions de conservació o reparació.
D’acord amb els responsables de la CCMA, SA s’efectuaran manteniments
preventius planificats en els centres de la CCMA, SA (1).
o

Elaboració de la planificació de les revisions amb el coordinador de la
CCMA,SA

o

Revisió/Reparació
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o

Documentació: cada actuació que s’executi s’haurà de documentar
convenientment amb un document on es farà constar la data, la descripció
de la actuació, el temps emprat i els recursos i recanvis utilitzats.

(1) Els treballs s’efectuaran principalment a les instal·lacions de televisió del centre de
la CCMA, SA a Sant Joan Despí.
També s’atendran les peticions de servei, que puguin sorgir en els altres centres de la
CCMA, SA. En aquests casos les despeses o mitjans de transport aniran a càrrec de la
CCMA, SA.

3. ORGANITZACIÓ
Per la realització del servei de manteniment el licitador haurà d’assignar a la prestació del
servei per la CCMA, SA un equip professional multidisciplinar presencial a les instal·lacions
de Sant Joan Despí.
L’equip haurà d’estar composat com a mínim d’un cap, d’un professional especialista en
cadascuna de les especialitats que s’indiquen al punt 4, i de com a mínim un ajudant o
persona de suport.
Per regla general l’equip haurà d’estar operatiu tots els dies laborables de 7 a 15h.
La CCMA preveu una dedicació global de 10.700 hores l’any,10.500 en horari estàndard i
200 extres o en feines especials.
Els mesos de juliol i agost l’equip es podrà reduir en un 50%el servei coincidint amb l’aturada
d’activitat de la CCMA. La reducció d’activitat es pactarà amb els coordinadors designats per
la CCMA a fi i efecte que no quedi afectada cap feina urgent. Aquesta reducció es farà vetllant
que la polivalència de l’equip permeti solucionar les incidències immediates senzilles en
qualsevol àmbit.
Els dies en què el coordinador estigui de vacances o baixa el contractista designarà una altra
persona de l’equip com a coordinador provisional.
4. TASQUES
Coordinació
– Planificar el manteniment preventiu del centre
– Auditar l’estat general del centre, informar, proposar i executar mesures correctores
– Planificar i executar el manteniment correctiu i els encàrrecs específics del departament
d’infraestructures de la CCMA,SA.
– Organització de l’equip en el treball diari.
– Supervisió de les tasques executades.
– Informar als responsables de la CCMA, SA de les incidències rellevants que es
produeixin en l’execució del servei i que afectin el seu resultat.
– Participar en les reunions de seguiment mensuals aportant tota la informació de
tasques i dedicacions del mes vençut i les previsions del mes en curs.
L’adjudicatari assignarà un coordinador responsable que haurà de complir amb els
següents requisits professionals:
– Formació específica en prevenció de riscos i especialment de treballs en alçada
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– Coneixement de totes les especialitats incloses en el contracte
– Capacitat de gestió d’equips
– Capacitat per fer informes tècnics i de gestió i d’utilització d’eines informàtiques a
nivell d’usuari (excel, word)
– Interpretació de plànols d’obra civil i dels específics dels oficis demanats
– Català (parlat i escrit).
L’acreditació d’aquests punts serà objecte de la valoració tècnica de les propostes.
Obra
– qualsevol treball de manteniment i reforma d’obra civil tals com: aixecament de parets
i envans de qualsevol tipus, enguixats, arrebossats tan a bon vista com mestrejats en
parets i sostres, enrajolat de parets, instal·lació de tot tipus de paviments, ceràmics,
gres i terratzo, instal·lació i reforma de sostres de guix, cartró guix i escaiola.
– Treballs d’instal·lació i reforma d’envans de cartró guix.
– Substitució de canalitzacions i baixants d’aigües pluvials i fecals, realització completa
d’arquetes enterrades i suspeses.
– Arranjament de cobertes i substitució de làmines impermeabilitzants i aïllaments
tèrmics i acústics.
– Muntatge, reforma i arranjament de bastiments de porta, finestra en interiors i exteriors
inclòs mobiliari encastat a obra.
– Instal·lació i arranjament de tot tipus de paviments exterior de panot o altres similars
– Interpretació de plànols.
Serralleria
– Qualsevol treball de construcció , manteniment i reforma d’elements metàl·lics, ferro,
alumini, acer inoxidable, ....
– Construcció de petites estructures, suports, bastidors, plataformes o mobiliari metàl·lic
partint de croquis base o plànol acotat.
– Conformat i adreçament de planxes, perfils i tubs.
– Construcció reforma i reparació de tot tipus de portes interiors i exteriors metàl·liques
tant batents com corredisses i oscil·lants.
– Muntatge, reforma i arranjament de bastiments de porta, finestres interiors i exteriors,
visors i portes acústiques, inclòs mobiliari metàl·lic encastat a obra.
– Muntatge, reforma i arranjament de qualsevol sistema de gir, panys i manetes, molles
tancaportes.
– Reparació i arranjament de mobiliari metàl·lic, armaris , cadires, etc.
– Soldadura, equips de soldatge, característiques i aplicació, autògena, elèctrica, fil
continu, etc...
– Detecció i control de defectes en soldadura.
– Interpretació de documentació gràfica i plànols (escales, sistemes d’acotació, grafiats,
simbologia, representació d’elements, seccions, croquis,...)
Pintura
– Aplicació de tractaments o imprimacions per a qualsevol tipus de suport, metal·lic, fusta,
obra, vidre,...
– Aplicació de pintura a qualsevol superfície, amb brotxa, corró, pistola,...
– Aplicació de pintura tipus “gotelé”, acrílica, sobre qualsevol tipus de suport.
– Aplicació de pintures i tractaments elastòmers sobre paraments exteriors així com
utilització i aplicació de segelladors elàstics.
– Aplicació de tints, laca i vernissos de qualsevol tipus, amb brotxa, corró o pistola per
aconseguir superfícies llises i transparents.
– Realització de barreges per tal d’aconseguir colors nous o existents.
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– Regulació i anivellament per a tractaments i imprimacions.
– Col·locació de paviments flexibles de pvc, linòleum, o similars sobre superfícies
prèviament preparades.
– Col·locació de vinils damunt de superfícies.
– Interpretació de plànols i simbologia.
– Preparació de qualsevol tipus de suport.
– Coneixement de les propietats dels materials a utilitzar i els riscos i tractament en cas
que siguin contaminats.
Fusteria
– Construcció reforma i reparació de tot tipus de portes de fusta tant batents com
corredisses i oscil·lants.
– Muntatge, reforma i arranjament de bastiments de porta, finestres interiors i exteriors,
visors i portes acústiques, inclòs mobiliari encastat a obra.
– Muntatge, i arranjament de qualsevol sistema de gir, panys i manetes, molles
tancaportes.
– Reparació i arranjament de mobiliari, armaris , cadires, etc.
– Treball de construcció , manteniment i reforma d’elements de fusta i materials afins.
– Construcció de petites estructures, suports, bastidors, plataformes o mobiliari partint de
croquis base o plànol acotat.
– Interpretació de qualsevol tipus de plànol, fer plantilles a mida real, plantejar i marcar,
treure notes de material necessari per executar qualsevol treball de
fusteria/ebenisteria.
– Interpretació de documentació gràfica i plànols (escales, sistemes d’acotació, grafiats,
simbologia, representació d’elements, seccions, croquis,...).
– Coneixement de les propietats i característiques de la fusta i materials afins.
Altres capacitats
Desplaçaments:
Ocasionalment l’equip complet o parcial haurà de poder-se desplaçar a altres ubicacions on
hi ha instal·lacions de la CCMA,SA. Per aquests casos l’adjudicatari posarà a disposició del
servei un vehicle. També es requereix que per poder realitzar aquests desplaçaments de
manera autònoma que un mínim de 3 integrants del servei disposin de conduir (mínim B).
5. TEMPS I TARIFES DE MANTENIMENTS OCASIONALS
Manteniment Fix Permanent
De manera general es preveu que el servei es dugui a terme de manera continuada de 7 a
15 hores els dies laborables de gener a desembre. Els possibles allargaments ocasionals
per no deixar inacabades les feines o per necessitats operatives de la CCMA, SA podran ser
requerides al mateix moment i hauran de ser facturades per hores d’acord amb la tarifa del
PHU establert en el present contracte.
Aquest horari es podrà modificar a petició del responsable de la CCMA, SA amb un preavís
de 3 dies laborables sense sobre cost del servei. En cap cas les modificacions del temps de
servei preestablert superaran el 10% dels dies de treball.
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Manteniments Urgents
La CCMA, SA podrà sol·licitar serveis urgents que l’adjudicatari haurà de cobrir dins un
termini màxim de 4 hores. En el cas d’un servei urgent les hores es comptabilitzaran amb un
increment del 50%.
Degut a la distància de les delegacions, i segons la tipologia d’urgència, la CCMA,SA es
reserva el dret de contractar el servei de manteniment o reparació requerit a alguna altra
empresa de major proximitat.
Manteniments extres
Serveis extres, de major envergadura i que requereixin un nombre elevat d’efectius,
requeriran de prèvia acceptació de pressupost.

Servei de guàrdia, assistència 24h.
L’adjudicatari haurà de garantir una disponibilitat de 24 hores 365 dies a l’any, per a
actuacions excepcionals, urgents i no planificables del servei de treballs d’obra i assistència
no qualificada.
A tal efecte es disposarà d’un telèfon d’avisos. El temps de resposta no podrà ser superior
a 4 hores en qualsevol de les especialitats previstes en el contracte.

6. SEGUIMENT ADMINISTRATIU
Per a la gestió administrativa del contracte, la CCMA, SA posarà una plataforma informàtica
de gestió a la qual tindran accés als gestors i que quedarà com a arxiu de totes les
comunicacions, actes i informes que la gestió del contracte comporti.
7. COORDINACIÓ OPERATIVA
El servei funcionarà de manera autònoma. En horari de servei el cap d’equip portarà un mòbil
per poder ser avisat si sorgeix alguna actuació urgent. Tots els membres de l’equip portaran
mòbil amb càmera de fotos per coordinar-se amb el cap i poder reportar imatges sobre
actuacions en curs.
Per al registre de totes les actuacions s’utilitzarà el sistema de resolució d’incidències de la
CCMA, SA Easy Vista. El cap d’equip de l’adjudicatari reflectirà en el sistema totes les
incidències i tasques i informarà de la seva resolució. Paral·lelament l’adjudicatari haurà de
controlar amb un aplicatiu propi les dedicacions dels operaris a cada incidència o tasca.
Cada cop que es conclogui una actuació n’informarà al coordinador de la CCMA, SA per tal
que pugui comprovar l’execució. Les actuacions visibles es documentaran amb fotos que
s’inclouran al registre de la incidència. Tota la informació generada durant un mes es lliurarà
en format informàtic carregant-se a la plataforma de gestió abans de la reunió de seguiment
mensual. Inclourà el detall de dedicacions a tasques i l’informe fotogràfic de les feines
realitzades.
La primera setmana de cada mes es farà una reunió de seguiment on es valorarà
quantitativament i qualitativament l’execució dels treballs realitzats i de la seva coordinació.
Per part de l’adjudicatari hi assistirà l’oficial coordinador, ocasionalment el Gestor tant si la
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CCMA, SA ho requereix explícitament o si el propi Gestor ho creu convenient. Per part de
CCMA,SA hi assistirà com a mínim el coordinador o la persona que designi, i, si ho creuen
convenient, responsables de l’àrea d’Infraestructures de la CCMA. El coordinador de CCMA
serà el responsable d’aixecar l’acta de cada reunió que es compartirà en la plataforma de
gestió.
En aquesta reunió es revisarà el full de seguiment de tasques realitzades en el mes anterior
on hi constarà els recursos en temps i operaris dedicats a cada tasca per tal de fer una
valoració del servei realitzat. L’adjudicatari lliurarà la planificació prevista pel més següent
de tot l’equip. La facturació mensual es farà en base a aquesta planificació a la qual es
sumarà o restarà la desviació del més anterior.
En cas que el coordinador de CCMA tingués alguna queixa o motiu d’insatisfacció respecte
el servei efectuat, el farà constar i quedarà reflectit en l’acta de la reunió explicitant si es
considera que el problema constitueix un dels incompliments previstos en el present plec.
L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla de millora del servei en els aspectes que ho
requereixin. El compliment i resultat del pla s’analitzaran els mesos següents.
L’acta constarà dels següents punts:
• Data
• Assistents
• Lliurament d’informació mes anterior i de planificació
• Incompliments de servei
• Altres observacions o queixes
• Altres temes
8. SUBSTITUCIONS
En l’exercici de la seva potestat organitzativa, el prestador del servei seleccionarà i assignarà
lliurement el personal adscrit al servei. Ara bé, considerant que els perfils de l’equip identificat
en la proposta són criteris essencials per avaluar la qualitat del servei i seleccionar
l’adjudicació, les substitucions d’aquest personal hauran de ser anunciades a la CCMA, SA.
per assegurar el manteniment del nivell de servei compromès amb un preavís de 15 dies.
En el cas del coordinador a més del preavís de 15 dies l’adjudicatari es compromet a un
solapament de 15 dies addicionals entre el coordinador sortint i entrant a fi i efecte de poder
realitzar un traspàs de les feines en condicions. En cas que no s’efectuï el solapament previst
s’aplicarà la penalització especificada a l’apartat corresponent.
9. FACTURACIÓ
La facturació del servei es farà mensualment. La quantitat a facturar serà la corresponent a
la planificació acordada d’acord amb la proporció del servei anual previst, quantitat a la
qual es sumaran o restaran la valoració de les variacions de servei real respecte la previsió
feta el mes anterior, les penalitzacions, les despeses de desplaçament (vehicles i
quilometratge) i les bonificacions si corresponen.

10. TIPOLOGIA I MAGNITUD DE LES INSTAL·LACIONS A MANTENIR
Els centres objecte del manteniment son bàsicament edificis de construcció tradicional
d’oficines i espais tècnics, amb zones específiques d’alta tecnologia on s’ha d’evitar en el
possible sorolls, i pols.
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El centre de Sant Joan Despí té en l’actualitat uns 40.000 m2 construïts dividits en quatre
edificis principals.

11. TALLER, UTILLATGE, MAGATZEM I MATERIALS
Espai, equips i utillatge aportats per la CCMA,SA
L’adjudicatari disposarà d’uns tallers específics compartits com a zona de treball. Al
responsable coordinador / responsable se li assignarà un espai on podrà ubicar el seu PC
per tal que pugui utilitzar-lo per a feines de gestió.
Per altra banda també hi haurà una altra zona de magatzem de 20 m2, tancada amb clau,
per poder guardar les eines personals dels equips d’obra civil, tanmateix pel que fa a material
de pintura i serralleria es disposarà d’un espai adient per a custodiar els seus estris.
L’adjudicatari serà responsable d’identificar i de retolar degudament els espais que la CCMA,
SA li haurà assignat.
La CCMA, SA subministrarà els recanvis, materials i consumibles necessaris per la
realització de totes les operacions.
L’import associat a cadascun d’aquests conceptes serà descomptat de la factura del servei.
Equips i utillatge a aportar per l’adjudicatari
•

Roba de treball amb identificació de l’empresa adjudicatària.

•

Una carretilla elevadora elèctrica (transpalet elèctric)

•

Tot tipus d’eines de mà i maquinària portàtil necessària per a la correcta execució
dels treballs encomanats

•

Dispositius de Seguretat en el treball, els quals hauran d’estar en perfecte estat i dins
de les dates homologades d’ús.

•

Telèfon mòbil de treball amb cobertura dins les instal·lacions de Sant Joan Despí per
tal de poder ser localitzats a les hores de treball en aquestes instal·lacions.

•

En el cas que es requereixin eines o màquines especials i que s’hagin de contractar
(llogar) a banda, com per exemple: grues, retroexcavadores, piconadores, bastides
o altres màquines o equipaments similars, el licitador haurà de presentar prèviament
a la execució de les feines el pressupost d’aquests serveis extres als responsables
de la CCMA,SA per tal que donin el vist i plau a la operació, o be decideixin
contractar-ho pel seu compte a tercers.

•

Ocasionalment vehicle (es facturarà a part).

•

PC per a realitzar totes les feines de gestió
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12. VISITA AL CENTRE
Les empreses licitadores hauran de fer, necessàriament, una visita a les instal·lacions de
televisió de la CCMA,SA a Sant Joan Despí amb l’objecte de conèixer i comprovar in situ la
ubicació, distribució i l’estat dels espais objecte del contracte. A tal efecte, hauran de
confirmar, per correu electrònic i abans de les 13:00h del dia 15 de juliol de 2019, la seva
assistència a la visita a l’adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat , indicant a
l’assumpte del correu: CPO 1906OB07 Petició visita.
En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l’empresa, el nom i número
de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de
contacte, el seu telèfon i l’adreça de correu electrònic. La visita tindrà lloc, previsiblement, el
dia 17 de juliol de 2019 a les 10:00h a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a
Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d’identificar-se
amb el seu DNI.
En aquesta visita li serà lliurada una certificació d’haver realitzar la visita que haurà de
presentar junt amb la documentació de del Sobre A, segons s’estipula en el plec de clàusules
administratives particulars.

13. BONIFICACIÓ PER BON SERVEI
A partir del 3r any l’adjudicatari podrà incrementar en un 3% la seva facturació en tots els
conceptes sempre i quan no s’hagi produït cap penalització durant els 12 mesos precedents.
L’adjudicatari podrà incloure la bonificació corresponent en la factura de serveis mensuals
especificant en la factura una línia amb l’ítem “bonificació per bon servei”. En cas de produirse una penalització la bonificació es deixaria de percebre durant els 12 mesos següents.

14. INFRACCIONS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I PENALITZACIONS
El contractista està obligat a complir el Contracte en es termes previstos a la documentació
contractual i dins del termini fixat per dur-lo a terme.
Sens perjudici de les eventuals indemnitzacions que puguin procedir pels danys que puguin
generar els eventuals incompliments del contractista, l’incompliment o el compliment
defectuós de la prestació objecte del Contracte podrà comportar la imposició de penalitats,
en els termes previstos a la present Clàusula.
La tipificació de les infraccions a l’efecte del Contracte es descriuen a continuació:
a. Incompliment de servei: manca de qualitat, rendiment o negligència en l’execució
de les feines o en alguna especialitat.
b. Incompliment en el solapament del coordinador.
c. Incompliment en el compromís de l’equip proposat per l’adjudicatari
d. Inestabilitat en el servei
e. Incompliment en els protocols de seguiment del contracte
La CCMA reflectirà els incompliments en l’acta de seguiment del mes següent. L’adjudicatari
analitzarà els incompliments denunciats i proposarà mesures per la correcció del servei.
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La comissió de les infraccions indicades podrà donar lloc a la imposició de les penalitzacions
que s’indiquen a continuació.
La CCMA, SA aplicarà les penalitzacions següents per incompliment del servei:
a. En cas que el servei presenti incompliment que afecti a una de les especialitats o
capacitats contractades de manera reincident durant 3 mesos consecutius o 5 en 12
mesos i no s’hagin aplicat mesures correctives o aquestes hagin resultat ineficaces,
s’aplicarà una penalització d’un 5% en l’import mensual facturable mentre no es
resolgui l’incompliment. En cas de múltiples incompliments coincidents en diferents
especialitats s’aplicarà un 5% per a cadascuna. En cas que l’incompliment persisteixi
la CCMA, SA podrà resoldre anticipadament el contracte en aplicació de la clàusula
Vint-i-tresena del plec de clàusules administratives particulars, punts a) i b).
b. Incompliment en el solapament del coordinador substituït: S’aplicarà una penalització
de 250€ per cada dia d’incompliment en el solapament. Aquesta penalització no
s’aplicarà en el cas de substitucions per baixa mèdica no prevista.
c. Incompliment de l’equip proposat per l’adjudicatari: S’aplicarà quan per qualsevol raó
la dotació quedi minvada quantitativament o qualitativament respecte la proposta de
l’adjudicatari. Qualsevol incompliment en una de les especialitats haurà de ser
corregit en un termini màxim de 14 dies naturals, a menys que hi hagi una acceptació
escrita i explícita en sentit contrari per part dels responsables de la CCMA. La
penalització a aplicar serà de 100€/dia. Aquesta penalització és complementària a la
valoració de les variacions del servei. Si el fet es donés de manera simultània en més
d’una especialitat s’aplicaria la penalització per cadascuna de les especialitats no
cobertes.
d. Inestabilitat en el servei: Es penalitzarà amb 1000€ cada substitució en un dels
professionals de l’equip a partir de la tercera dins un any natural, sempre que no sigui
deguda a una baixa mèdica.
e. Per incompliment dels protocols de seguiment de contracte establerts al punt 5
d’aquest document i en particular:
-

La no assistència a la reunió de seguiment mensual per part de coordinador.

-

No lliurar en els terminis requerits la informació de seguiment mensual, o
lliurar-la incompleta o amb incorreccions.

-

No respondre en un termini raonable a preguntes o peticions formals dels
responsables de la CCMA,SA

En aquest cas s’aplicarà una penalització del 3% en la facturació del mes següent,
tot i que es donarà un termini d’una setmana per esmenar l’incompliment abans que
s’apliqui. En cas de reincidència la penalització serà del 6% del preu mensual del
servei.
Aquestes penalitzacions no aniran en detriment d’altres penalitzacions que puguin
correspondre.
En tots els casos la imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades serà
precedida de la tramitació d’un expedient del qual s’informarà al gestor del contracte de
l’adjudicatari a través de la plataforma de gestió. Aquest disposarà de 15 dies per poder
formular les al·legacions que consideri oportunes a través de l’esmentada plataforma. A la
vista d’aquestes al·legacions, l’òrgan de contractació serà l’encarregat de resoldre la
imposició de la penalitat.
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L’import de les penalitats es farà efectiu mitjançant el seu càrrec en la primera facturació
després de la imposició.

15. MEMÒRIA TÈCNICA
Els licitadors hauran de lliurar una memòria subjecta a valoració tècnica. La memòria haurà
d’incloure el següent contingut i s’haurà de presentar d’acord amb aquest índex:
A. Presentació de l’empresa: Breu descripció de l’empresa (no subjecta a valoració)
B. Organització del servei: Breu explicació de com es proposa organitzar el servei. (no
subjecta a valoració)
C. Composició i descripció de l’equip (subjecta a valoració). La descripció professional
de l’equip s’entendrà com un compromís adquirit per part de l’adjudicatari i el seu
nivell qualitatiu i quantitatiu s’haurà de mantenir en tot el temps que duri el servei.

Sant Joan Despí, juliol del 2019.
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