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ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS QUE TÉ PER OBJECTE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS TÈCNICS I AUXILIARS I ELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER AL TEATRE
MUNICIPAL DE BERGA FOMENTANT POLÍTIQUES SOCIALS D’IGUALTAT.

De conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local de 7 de gener de 2022, mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les
següents dades:
1. Entitat adjudicadora
Nom:
Direcció i codi NUTS:
Dependència que tramita l’expedient:
Tipus de poder adjudicador:
Núm. de telèfon i fax:
Direcció electrònica:
Pàgina web:
Número d’expedient:

Ajuntament de Berga
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Contractació i Cultura
Administració Pública
93.821.43.33 – 93.821.17.87
contractacio@ajberga.cat
www.ajberga.cat

X2021003364

2. Descripció de la licitació;

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A. Objecte
Descripció: Serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció al públic per al Teatre
Municipal de Berga amb la finalitat de dur a terme aquest servei amb la major eficàcia
possible, garantint un bon nivell de qualitat tècnica de les activitats que es desenvolupin
en l’espai, incloent l’atenció al públic i control d’accessos. A banda, en la present
contractació, es vol incloure polítiques socials tot impulsant i promovent un marc de
relacions laborals que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat
sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.
Lots: Sí (sense límit, l’adjudicatari pot presentar oferta en els dos lots i ser adjudicatari
pel nombre màxim de lots previstos).
Núm.
de lot
1

Prestacions
Serveis tècnics i auxiliars
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Codi CPV:
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Serveis d’atenció al públic

CPV 92000000 “Serveis d’esplai, culturals i esportius”
CPV 92370000-5 “Servei de tècnics de so”

Data de publicacions anteriors al Diari Oficial de la Unió Europea: 02 de juliol de
2021
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
LOT 1.
Pel 1r any (2022 - Des de la formalització del contracte fins a 31 de desembre de 2022)
i el 2n any (2023):
Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
Cap o regidor (Cap tècnic)
400
29,05 €
Sots cap
960
24,79 €
Oficial de 1a (Tècnic)
960
24,37 €
Oficial de 2a (Auxiliar tècnic) (150 x 2) = 300
21,85 €
*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de servei
prestades per aquests conceptes durant l’exercici 2019.

Cost anual (euros)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

41.686,87 €
8.337.37 €
4.001,94 €
54.026,18 €
11.345,50 €
65.371,68 €

LOT 2.
Pel 1r any (2022 - Des de la formalització del contracte fins a 31 de desembre de 2022)
i el 2n any (2023):
Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
Cap de sala
400
19,47 €
Acomodador
(252 x 2 =) 504
18,48 €
Control d’accés, recepció i (126 x 3 =) 378
18,48 €
suport taquilla
*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de
servei prestades per aquests conceptes durant l’exercici 2019.
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Cost anual (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
LOT 1: Valor estimat del contracte
Concepte
Durada inicial 1r i 2n any
Modificació 20%
Pròrrogues 3r i 4 any
Total

Import
108.052,37 €
21.610,47 €
85.551,72 €
215.214,56 €

LOT 2: Valor estimat del contracte
Concepte
Durada inicial 1r i 2n any
Modificació 20%
Pròrrogues 3r i 4 any
Total

Import €
39.805,54 €
7.961,11 €
31.482,00 €
79.248,65 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Concepte
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 1
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 2
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

15.357,08 €
3.071,42 €
1.474,28 €
19.902,77 €
4.179,58 €
24.082,35 €

Import
215.214,56 €
79.248,65 €
294.463,21 €

Per calcular el cost del 3 i 4rt any s’ha realitzat el càlcul del preu d’acord amb la següent
justificació:
Lot 1:
Pel 3r any (2024):

Cap o regidor (Cap tècnic)
Sots cap
Oficial de 1a (Tècnic)

Hores
estimades*
400
960
960

anuals Preu màxim per
hora (iva inclòs)
29,05 €
24,79 €
24,37 €
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Oficial de 2a (Auxiliar tècnic)

(150 x 2) = 300

21,85 €

Pel 4t any (Fins 31 de juliol de 2025):

Cap o regidor (Cap tècnic)
Sots cap
Oficial de 1a (Tècnic)
Oficial de 2a (Auxiliar tècnic)

Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
230
29,05 €
560
24,79 €
560
24,37 €
(90 x 2) = 180
21,85 €

*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de servei
prestades per aquests conceptes durant l’exercici 2019.

3R ANY (2024) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

41.686,87 €
8.337.37 €
4.001,94 €
54.026,18 €
11.345,50 €
65.371,68 €

4T ANY (Fins 31 de juliol de 2025) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs
Pel Lot 2:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Pel 3r any (2024):
Hores
anuals
estimades*
Cap de sala
400
Acomodador
(252 x 2 =) 504
Control d’accés, recepció i (126 x 3 =) 378
suport taquilla

Preu màxim per
hora (iva inclòs)
19,47 €
18,48 €
18,48 €

Pel 4t any (Fins 31 de juliol de 2025):
Hores
anuals
estimades*
Cap de sala
230
Acomodador
(147 x 2 =) 294
Control d’accés, recepció i (74 x 3 =) 222
suport taquilla

Preu màxim per
hora (iva inclòs)
19,47 €
18,48 €
18,48 €

24.325,26 €
4.865,05 €
2.335,22 €
31.525,53 €
6.620,36 €
38.145,90 €
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3R ANY (2024) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

15.357,08 €
3.071,42 €
1.474,28 €
19.902,77 €
4.179,58 €
24.082,35 €

4T ANY (Fins 31 de juliol de 2025) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

8.934,59 €
1.786,92 €
857,72 €
11.579,23 €
2.431,64 €
14.010,87 €

B3. Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació Lot 1:
Despeses generals d’empresa i indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 20%
Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del
diner: benefici industrial 8%
Total despeses directes i indirectes: 100.048,49 €
Total pressupost net iva exclòs: 108.052,37 € (inclou el benefici industrial)
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 22.691,00 €
Total pressupost base licitació iva inclòs: 130.743,36 €

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
lot, els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir, assumint la despesa de les hores realment
validades, en el cas que les hores realitzades siguin inferiors a les totals previstes, per la
qual cosa podrà no exhaurir l’import adjudicat sinó que ho farà en funció de les hores
reals realitzades per cada categoria i els seus preus unitaris.
Pressupost base de licitació Lot 2:
Despeses generals d’empresa i indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 20%
Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del
diner: benefici industrial 8%
Total despeses directes i indirectes: 36.856,99 €
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Total pressupost net iva exclòs: 39.805,54 € (inclou el benefici industrial)
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 8.359,16 €
Total pressupost base licitació iva inclòs: 48.164,71 €
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
lot, els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir, assumint la despesa de les hores realment
validades, en el cas que les hores realitzades siguin inferiors a les totals previstes, per
la qual cosa podrà no exhaurir l’import adjudicat sinó que ho farà en funció de les hores
reals realitzades per cada categoria i els seus preus unitaris.
C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària:
C2. Expedient d’abast plurianual:

07 33510 22799
Si

Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec als
pressupostos i aplicacions pressupostàries que es determinin.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
D. Termini de durada del contracte

Termini de durada: 2 anys
Possibilitat de pròrrogues i termini: 1 pròrroga per l’anualitat 2024 i 2025 (aquest
últim fins el 31 de juliol)
Durada mínima del contracte de dos anys a comptar des de la data en que es produeixi
la seva formalització, fins a 31 de desembre de 2023.
Es preveu la possible pròrroga per l’anualitat 2024 i el 2025 (aquest últim fins el 31 de
juliol).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

E. Variants
No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
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Termini de presentació d’ofertes: 30 dies des de l’enviament de l’anunci a l’oficina de
publicacions de la Unió Europea.
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Data, hora i lloc de l’obertura de les pliques: 9 de febrer de 2022 a les 10.00h
mitjançant sessió virtual
Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
Titulars:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretaria:

Ivan Sánchez Rodríguez (Alcalde)
Elena Fíguls Riu (Secretaria acctal. de la Corporació)
Montserrat Torra Baraldès (Interventora de la Corporació)
Sara Simon Vilardaga (tècnica auxiliar de cultura)*
Queralt Puig Castañé (TGA contractació)

Suplents:
Presidenta:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Secretària:

Roser Valverde Lojo (regidora delegada de l’àrea)
Esteban Lancho Maestre (administratiu de Secretaria)
Mireia Serra Ferré (tècnica d’Intervenció)
Janina Vilana Arisó (tècnica auxiliar de joventut)*
Laia Alàs Rota (administrativa de Contractació)*

G. Solvència i classificació empresarial
1.- Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims per un import igual
o superior al que exigeix l’anunci de licitació. El volum de negocis mínim anual exigit
serà igual o superior a dues anualitats del contracte.
- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per un import de 900.000.-€

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- Solvència tècnica i professional:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests on l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de la anualitat
mitja del contracte.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic; quan
el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Els
certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació el destinatari de la
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qual sigui una entitat del sector públic poden ser comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis.


Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
de què es disposa per a l’execució del contracte, especialment el personal en cap.

G2. Classificació empresarial:
No procedeix
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
Sí, en cas que en l’oferta s’ofereixi material i personal amb formació de gènere.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i/o de gestió mediambiental.
No procedeix.
H. Criteris d’adjudicació
Criteris:
Ponderació/puntuació:

automàtics
100 punts

A) Criteris de valoració econòmic (fins a 45 punts).
a.1) Avaluació de la proposta econòmica (fins a 45 punts)
1.Preu: fins a un màxim de 45 punts, la qual cosa representa 45% del total de puntuació a
obtenir.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es valorarà la baixa respecte el preu de licitació.
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B) Criteris de valoració relacionats amb la qualitat del servei (fins a 30 punts).
b.1)
Lot 1: Aportació de material (fins a 5 punts):
S'atorgaran 5 punts a les empreses que tinguin i aportin un sistema
d’intercomunicació per a ús del seu personal.
Material
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 4 persones o més
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per a 3 persones
No aporta material

Punts
5
2,5
0

* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa
adjudicatària es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el
contracte.

Lot 2: Aportació de material (fins a 5 punts):
S'atorgaran 5 punts a les empreses que tinguin i aportin un sistema
d’intercomunicació i equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors
de codis QR compatibles amb el programari que escaigui) per a ús del seu personal.
Material
Punts
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 3 persones o més
5
i equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors de codis
QR, PDA,..), 2 terminals o més
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 2 persones i
2,5
equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors de codis
QR, PDA,...), 1 terminal
No aporta material
0

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa
adjudicatària es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el
contracte.

b.2) Distància en km de la base de la empresa licitadora fins a les instal·lacions
(fins a 25 punts):
Es valorarà l’oferta que ofereixi la possibilitat de resposta en la prestació de serveis de
caràcter urgent amb major rapidesa i per tant, capacitat de resposta davant imprevistos,
de manera que la major proximitat en relació a quilòmetres de distància de l’empresa
al lloc de prestació del servei se li atorgarà un màxim de 25punts. Les ofertes
s’avaluaran mitjançant la següent escala de valoració:
Distància en quilòmetres entre la seu social de l’empresa i el
lloc de prestació del servei

Punts
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0 - 5 km
<5 km - 10 km
<10 km - 20 km
<20 km - 50 km
<50 km - 100 km
<100 km

25 punts
20 punts
15 punts
10 punts
5 punts
0 punts

* Per justificar aquest criteri es quantificarà el quilometratge des de l’adreça de la seu social o del centre de
treball de l’empresa fins a l’adreça del Teatre Municipal de Berga (C/ Ronda Moreta, 15 08600 Berga).

C) Criteris de valoració de caràcter social (fins a 22,5 punts).
c.1) Clàusula social sobre igualtat de gènere (10 punts): es podrà puntuar amb
10 punts les empreses que dissenyin i presentin un Pla d'igualtat específic que
l'entitat licitadora es compromet a aplicar en l'execució del contracte i que detalli les
polítiques d'igualtat de l'empresa en relació amb l'execució del contracte quant a
l'accés a l'ocupació, classificació professional, qualitat i estabilitat laboral, durada i
ordenació de la jornada laboral, o altres.
*Per a la seva justificació caldrà presentar declaració responsable amb el compromís d’aportar el referit
Pla en el termini màxim de 6 mesos des de l’adjudicació del contracte.

c.2) Clàusula social sobre igualtat de gènere (12,5 punts): formació en matèria
d’igualtat de gènere del personal que oferirà el servei. Titulació, formació i capacitació
de l’equip de treball en matèria d’igualtat de dones i homes. Acreditació de l’empresa
que executarà el servei en accions formatives a la seva plantilla de persones
treballadores en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes i en violències
masclistes a la feina.
Curs de formació (en hores per curs)
Formació de més de 20h/persona
Formació entre més de 15h i 20h/persona
Formació entre més de 10h i 15h/persona
Formació entre més de 5h i 10h/persona
Formació entre 2h i 5h/persona
Formació de menys de 2h

Punts (per curs/persona acreditat)
12,5 punts
10 punts
7,5 punts
5 punts
2,5 punts
0 punts

AJUNTAMENT DE BERGA
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* Per a la seva justificació caldrà presentar el certificat corresponent que acrediti la realització de la formació
amb el còmput d’hores del personal i aquest s’adscriurà al contracte.

D) Criteris de millora del servei (fins a 2,5 punts): s'atorgaran 2,5 punts a les empreses
que ofereixin portar en la roba de treball (la part superior) dels diferents efectius que
prestin el servei la inclusió del/s logotip/s que s’acordi amb el consistori (logotip de
l’Ajuntament i/o del Teatre Municipal).
* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa
adjudicatària es compromet a portar els uniformes amb els logotips consensuats.
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I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si
compleix els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 10% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables
de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació total més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:



Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:



Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Caldrà acreditar la seu del centre de treball de l’empresa als efectes previstos a la millora
H.b.2, en cas que no s’hagi aportat amb anterioritat.
K. Garantia provisional
No:

X

L. Garantia definitiva
Sí:
X
Import:
5% import d’adjudicació
Forma de constitució:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
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anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de
l’Ajuntament o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
M. Condicions especials d’execució
S’estableixen com a condicions especials d’execució les vinculades al compliment del
criteri social fomentant polítiques d’igualtat entre dones i homes, en els següents termes:
-

Tindran la consideració de condició especial d’execució, els criteris d’adjudicació
socials que s’ofereixin, és a dir, desenvolupar i dissenyar un pla d’igualtat
específic de treball entre homes i dones i aplicar-lo en l’execució del contracte.
També tindrà aquesta condició els que ofereixin formació relacionada amb
aquesta matèria i es mantingui al llarg d’execució del contracte.
En aquest sentit la/el responsable del contracte podrà efectuar quantes
comprovacions consideri necessàries per tal d’assegurar el compliment
d’aquesta clàusula.

N. Modificació del contracte prevista
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per
les causes següents:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

 Per increment d’activitats que es desenvolupen, siguin obertes al públic o altres
derivades de propostes sense públic, i que requereixin un augment dels serveis
objecte de licitació.
 Per l’augment de projectes i propostes que es puguin implementar en el marc de
l’equipament i que suposin la necessitat de reforçar l’equip de serveis de
personal de qualsevol dels dos lots.
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% del preu inicial.
O. Cessió del contracte
Sí:

X

P. Subcontractació
Es permet en ambdós lots.
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Q. Revisió de preus
No:

X

R. Termini de garantia
Sí:
Termini:

X
1 any

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No procedeix
T. Programa de treball
Sí:

X

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte – responsable del
contracte
Àrea de Cultura – S.S.V Tècnica auxiliar de Cultura
V. Llengua en què s’han de redactar les ofertes
Català i/o castellà
X. Presentació d’ofertes
Presentació electrònica d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
Y. Presentació de factures
Telemàticament
Z. Règim de recursos i jurisdicció competent
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Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.
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Berga, document datat i firmat electrònicament.
L’Alcalde,
Ivan Sanchez Rodríguez

