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INFORME
Núm. Exp. Llib.: STM _Expedients Serveis tècnics 2018/85
Num. Exp. Gen.: 2018/1452

PROCEDIMENT
Contracte administratiu d’obres per les obres ordinàries d’adequació de la planta baixa
del Convent de Sant Francesc de Berga a usos de pública concurrència (fase 2) amb
la funció social de foment de l’ocupació.
PERE CLARET BOIXADER, arquitecte de l’Ajuntament de Berga i MARC PORTELL
PEIPOCH, tècnic d’administració general de l’Ajuntament de Berga, dins de les seves
respectives competències
ANTECEDENTS
1. El regidor de l’àrea d’urbanisme i obres ha emès memòria per a la contractació de
les obres identificades a l’apartat procediment (fase 2).
2. El Projecte d'obra municipal d'adequació de la planta baixa del Convent de Sant
Francesc per a usos públics, el qual es dividia en dues fases, es va aprovar inicialment
pel Ple de la corporació d’6 de setembre de 2018 i s’ha sotmès a informació pública
amb edictes a BOPB, DOGC i pàgina web, la darrera publicació dels quals va ser el
dia 1 d’octubre de 2018 i s’ha atorgat un termini d’audiència als interessats (exp. adm.
STM Projecte d'obra municipal 2018/3). En relació a l’aprovació d’aquest projecte el
tècnic d’administració general, Marc Portell i Peipoch, va informar el següent:
Sense perjudici, De conformitat amb la LCSP no es pot fraccionar un contracte amb la
finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius
al procediment d'adjudicació que corresponguin.
En aquest sentit l’Informe de Junta consultiva de contractació administrativa 12/2015, de 6
d’abril de 2016 considera: “Esta Junta Consultiva considera que con carácter general le
corresponde al órgano de contratación decidir si para dar satisfacción a varias necesidades
tramita uno o varios expedientes de contratación. Esta discrecionalidad para configurar
jurídicamente la licitación y contratación de dos o más prestaciones encuentra su límite en el
principio de no división fraudulenta del objeto del contrato que establece el artículo 86.2 del
TRLCSP. En este sentido es reiterada la doctrina de esta Junta Consultiva (informes nº
31/12, de 7 de mayo, 1/09, de 25 de septiembre, 16/09, de 31 de marzo de 2009, 57/09, de
1 de febrero, 69/08, de 31 de marzo, entre otros) en el sentido de que esta norma tiene por
objeto tratar de evitar el fraude legal tendente a la elusión de la aplicación de ciertas normas
en materia de publicidad y relativas a los procedimientos de adjudicación cuya exigibilidad
depende del valor estimado del contrato. No es su finalidad, según esto, obligar a agrupar
en un solo contrato prestaciones distintas por el simple hecho de que compartan la misma
naturaleza y puedan ejecutarse de forma conjunta, si son independientes entre sí y es
perfectamente posible no solo contratarlas por separado sino incluso su explotación en
forma también independiente. En realidad el citado principio de no fragmentación
fraudulenta del objeto del contrato solo operará cuando pueda hablarse de “fragmentación”
como tal, esto es, según reiterada doctrina de esta Junta Consultiva (informe 31/12, entre
otros), cuando entre las diferentes prestaciones que pretenden contratarse (o partes de
éstas) exista un vínculo operativo. Cuando este sea el caso la discrecionalidad del órgano
de contratación para tramitar una pluralidad de expedientes de contratación que culminen
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en una pluralidad de contratos se encontrará con el límite del citado principio que consagra
el artículo 86.2 del TRLCSP.”
L’Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 1/2009, de 30 de juliol, en
consonància amb l’anterior afegeix: “En este sentido, la existencia de diversos contratos
menores, tramitados simultánea o consecutivamente, que tienen por objeto diversas
prestaciones que, consideradas en su conjunto, forman una unidad operativa o funcional,
puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebidamente —y esto es así
con independencia de que el adjudicatario sea diferente en cada contrato, dado que lo que
se fracciona es el objeto del contrato (...) Ciertamente, en principio y con carácter general,
se podría considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el órgano de
contratación, en el momento de iniciar la tramitación de este contrato, tiene conocimiento
cierto — o podría tenerlo, si se aplicasen los principios de programación y buena gestión—
de la necesidad de contratar una prestación determinada de carácter o naturaleza unitarios,
perfectamente definida, cuyas características esenciales no pueden variar de manera
sustancial,(...). En definitiva, corresponde al órgano de contratación programar
adecuadamente el gasto público y valorar el contenido de la prestación que se tiene que
contratar y las circunstancias presentes en cada caso, para tomar, a continuación, la
decisión más adecuada".
En conseqüència amb l’anterior i segons consta en el registre contractació menor i
compres;
- El passat 12 de juliol de 2017 mitjançant val de comanda nº 31.681 per import de
2.731,89€ (IVA exclòs) ja es va adjudicar a Xavier Casas Pujol la redacció del projecte
d’obres municipals de reforma parcial interior per la construcció d’uns banys (serveis
higiènics) al Convent de Sant Francesc.
- El Ple de la corporació en sessió del dia 11 de gener de 2018 va aprovar el Projecte
d’obra municipal de reforma parcial interior per a la construcció d’uns banys (serveis
higiènics) al Convent de Sant Francesc, redactat per l’arquitecte tècnic Xavier Casas
Pujol i que té un pressupost de 54.921,77.- euros
- El present projecte de l’adequació de la planta baixa del Convent de Sant Francesc per
a usos públics.
Les anteriors contractacions es justifiquen en la necessitat d’adequació del Convent de Sant
Francesc a l’ús públic segons l’acord de cessió d’aquest edifici.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó
1/2017 disposa: “En el contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el
que descansa el concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el conjunto de
actuaciones necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con el fin público previsto
para el mismo.”
Considerant que els diferents projectes i obres executades comparteixen i justifiquen la
necessitat, l’adequació d’aquest edifici a l’ús públic; i considerant, així mateix que és
previsible que sigui necessari l’adequació de la planta primera, sales, planta segona i altres
del Convent de Sant Francesc, aquesta tècnica entén que existeix fraccionament en el
contracte al entendre que tots els contractes comparteixen la mateixa justificació i que
formen una unitat operativa. S’afegeix a aquest argumentari el següent: “existe
fraccionamiento del objeto del contrato cuando las diversas partes de la prestación que se
contraten por separado no sean susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado
por constituir una unidad funcional entre ellas; deberá tenerse en consideración si existe o
no unidad funcional entre ellos, atendiendo a la finalidad que deben cumplir conjuntamente;
que en caso de existir esta relación deberán ser objeto de un solo contrato, pues su
contratación por separado implicaría contravenir lo dispuesto artículo 86.2 TRLSCP (Informe
nº 69/2008, de 31 de marzo de 2009 JCCA.”

3. De conformitat amb el projecte tècnic ‘el projecte preveu l’execució de les obres en dues
fases clarament diferenciades a nivell de partides d’execució i de tipologia de contractistes a
executar-les. Per una banda els treballs d’obra civil o paleteria inclosos a la fase 1, i per l’altre
els d’instal·lacions previstos a la fase 2. Aquestes fases són necessàries d’executar de forma
consecutiva, o per ordre, perquè tinguin la consideració d’obra completa en els termes previstos
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a la legislació vigent. Tanmateix, s’ha previst la seva execució per fases per tal de què tinguin
coherència cronològica d’execució constructiva, i a la vegada poder donar compliment als
compromisos fixats per les parts signants del conveni mixt de col·laboració entre l’Ajuntament
de Berga, la Fundació bancària “La Caixa” i el Grup de Pintors Verdaguer 7, en data 27 de juliol
de 2017’.
5. El present informe dóna compliment el contingut justificatiu que requereix l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
INFORMO
Primer.- Competència
De conformitat amb l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local els municipis tenen competències equipaments de la seva
titularitat.
Segon.- Objecte del contracte i necessitats públiques a satisfer
L’objecte del contracte és l’execució de les actuacions d’obres i instal·lacions per a la
reforma interior d’un establiment per poder desenvolupar-hi usos de pública
concurrència al carrer Clavé, s/n, de Berga (CP 08600).
Les necessitats públiques a satisfer amb l’adequació d’aquest equipament és per dotar
de la ciutat de Berga d’un equipament pública per desenvolupar activitats de pública
concurrència.
Amb l’execució del contracte es pretén la funció social d’augment de l’ocupació
fonamentant la nova contractació de treballadors desocupats.
CPV: 45212300-9 Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats amb l’art.
Tercer.- Indisponibilitat de mitjans propis suficients per l’execució del contracte.
L’Ajuntament de Berga disposa d’una brigada d’obres i manteniment dotada dels
següents professionals segons la plantilla de 2017:

Aquest personal realitza totes les tasques de manteniment de la ciutat i dels edificis
municipals i no té suficient disponibilitat per portar a terme l’execució de les obres
previstes.
L’Ajuntament de Berga tampoc disposa de la maquinària d’obra civil i pavimentació
necessària per executar les instal·lacions específiques que es preveuen en el projecte.
Per tots aquests antecedents es justifica que l’execució de les actuacions d’obres i
instal·lacions per a la reforma interior d’un establiment per poder desenvolupar-hi usos
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de pública concurrència no pot ser executada per mitjans propis, i en conseqüència
s’ha de procedir a la seva contractació.
Quart.- Procediment de contractació.
Atès les característiques del contracte d’obres el procediment més adequat per la seva
contractació és el procediment obert en que tot empresari podrà presentar la seva
oferta, atès que per les característiques de l’obra a desenvolupar és important analitzar
la solvència tècnica i econòmica de l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- Criteris de valoració
Els elements objecte de valoració per tal d’establir la millor oferta seran els següents:
Reglats
A. Preu. Fins a 38 punts
o Puntuació = 38 * preu més baix / preu que es valora
B. Criteris socials en l’obra. Fins a 12 punts.
o Noves contractacions per l’execució d’aquest contracte amb treballadors o
treballadores inscrits al SOC o equivalent.
 Nova contractació de dos treballadors/es dins aquest varem per
tota la durada del contracte a jornada completa: 12 punts
 Nova contractació d’un treballador/a dins aquest varem per tota la
durada del contracte a jornada completa: 6 punts
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar cada mes amb les certificacions
mensuals els TC1 i TC2 d’aquests treballadors
C. Millores previstes en projecte.
Equip de projecció
Subministra i instal·lació d’un equip de
projecció incloent;
- Projector de 3200 ANSI lúmens.
Resolució
real
XGA
(1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast: 500:1 Rati de
protecció 1.5-1.8:1. Relació aspecte: 4:3
Vida llum: 4.000
- Pantalla
manual
enrotllable
de
3.000x1690 mm.
- Mòdul de connexió del projector amb la
unitat de control, incloent el cablejat i
connexions
Totalment
instal·lat,
connectat,
comprovat i en funcionament
Càmeres de seguretat
- Subministrament i col·locació de quatre
càmeres Flex idome IP outdoor 500 de
Bosch o similar, amb: Càmera domo IP
amb lent varifocal, grau de protecció IP 6,
IK10, resolució de 1080p, lent de 3-10

22 punts

16 punts
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mm amb font d’alimentació amb entrada
a 240 vca i sortida a 12 vcc 2 A. Incliu
carcassa del muntatge en fals sostre així
om el kit de suportació i la part
proporcional de petit material i accessoris
encessaris.
- Subministrament i col·locació d’un Switch
24p 10/100 Mbpps i 2 ports combo 1 Gb.
Els ports han de disposar de POE (Power
Over Ethernet) per a passar alimentació.
Inclou la part proporcional de petit
material i accessoris necessaris
- Subministrament i instal·lació d’un
gravador Divar IP 3000 32C o anàleg,
amb dis de 4 TB, instal·lat en recepció
amb grau de dificultat baix. Inclou part
proporcional de petit material i accessoris
necessaris.
- Subministrament i col·locació de 4
preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL.
Inclou part proporcional dels elements de
connexió i fixació de mateix.
- Subministrament i col·locació de cable
UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou part
proporcional dels elements de connexió i
fixació del mateix.
Quatre Radiadors elèctrics
 Subministra i instal·lació de 4 radiadors
elèctrics de 1.200 watts, monofàsic,
instal·lat i en funcionament.

12 punts

Els criteris socials tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte als efectes previstos a l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
De conformitat amb l’article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic totes les condicions especials d’execució que formin part del
contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participi nen
l’execució de l’obra.
Sisè.- Preu del contracte i termini d’execució
El preu del contracte té un preu base de 234.001,44.- euros, un import d’IVA (21%) de
49.140,30.- euros, que fa un import total de 283.141,74.- euros.
Atès el termini d’execució de 8 setmanes no es preveuen variacions del preu del
contracte, per tant el preu estimat del contracte és de 234.001,44.- euros.
Justificació dels preus adoptats i compliment de les condicions salarials dels
treballadors/es de conformitat amb el conveni col·lectiu
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El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. A aquest efecte al
pressupost base de licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres
despeses eventuals i el costos salarials estimats a partir del conveni laboral.
Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s’adeqüen al Conveni col·lectiu
de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona per als anys 2012-2015 (codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al
BOPB de 27/08/2013 i a l’acord parcial Acord parcial de revisió salarial per a l’any
2017 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques
de la província de Barcelona (BOPB 16/02/2018) i altres despeses de costos salarials
aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el quadre de
descomposts del projecte.
Setè.- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica
Solvència econòmica i financera
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci
dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica
a) L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació d'obres del
Construcció general d‘immobles y obres d’enginyeria civil, d’instal·lacions d’edificis i
obres i d’acabat d’edificis i obres executades en els últims tres anys, referent a obres,
l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent
del preu estimat del contracte.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents
mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de 2 oficial
primera paleta i dos oficial primera elèctrics com a plantilla mitja anual de
l’empresa durant els tres últims anys.
Vuitè.- Classificació del Contractista
Segons l’article 77, d’exigència de classificacions, de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de
contractes del sector públic, per contractar obres de pressupost inferior a 500.000
euros no és requisit indispensable exigir la classificació.
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Al RD 773/2015, de 28 d’agost, de modificació de determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, a l’article
26 estableix nous criteris de classificació per les categories d’obres.
A continuació es detalla a la classificació de les obres a títol informatiu a efectes
d’acreditació de la solvència tècnica, segons s’estableix a les normatives detallades
atès la seva vigència:
I) Instal·lacions elèctriques
1. Enllumenats, il·luminacions i abalisament lluminós
Segons RD 3/2011
Grup:
Subgrup:
Categoria:

I
1
a

Segons RD 773/2015
I
1
1

K) Especials
9. Instal·lacions contra incendis
Segons RD 3/2011
Grup:
Subgrup:
Categoria:

K
9
a

Segons RD 773/2015
K
9
1

Novè.- Divisió en lots i no fraccionament
Atès el que estableix a l’article 5 “Divisió del contracte en lots”, del Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 99.3.b)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, es considera que
no és viable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte d’obra que per la seva
tipologia i la poca envergadura econòmica i d’espai impediria el correcte
desenvolupament de la mateixa si es produís solapament de diferents adjudicataris
executant la mateixa obra , així com interferència i dificultats de discernir
responsabilitats en cas d’incompliments.
Les obres previstes al projecte són completes, susceptibles de ser lliurades a l’ús
general o al servei corresponent i no hi ha fraccionament en l’objecte de contracte.
Desè.- Baixes amb valors anormals o desproporcionats
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats :



P1 (Preu) - Preu ofert de contracte (preu base)
P2 (Noves contractacions de treballadors)
1 treballador/a
150,00.- euros
2 treballador/es
300,00.- euros
La contractació de nous treballadors no ha de suposar un augment dels costos
propis de disposar d’aquests treballadors més enllà de les tramitacions de les
contractacions i formació específica inicial.
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P3 (Millores)
1. Equip de projecció
2. Càmeres de seguretat
3. Quatre radiadors elèctrics

2.528,25.- euros
7.059,33.- euros
1.855,69.- euros

Valor de l’oferta = P1 - P2 - P3.1 – P3.2 – P3.3
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en
que la resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se
situessin per sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la
formula:
Oi <0,85 x OM
on:
Oi = Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) és a dir: OM = 1/n ∑Oi
Onzè.- Subcontractació
El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan s'iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de contractació la intenció
de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del
subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb
l'article 71 de la llei de contractes.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part
del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància
serà suficient per acreditar l'aptitud d'aquest.
L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després
de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació
d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.
Dotzè.- Penalitats
Penalitats lleus
1. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en
el contracte que no constitueixi falta greu.
2. L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.
3. Falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les
que fan urgent la subcontractació
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4. La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la
seva inobservança.
Penalitats greus
1. Haver ofert nova contractació de treballador/a (tant 1 com 2)
inscrits al SOC o equivalent d’edats inferiors a 25 anys o superiors
a 50 anys durant tota la durada de l’obra a jornada completa i no
justificar mitjançant l’aportació mensual de TC1 i TC2 la seva
contractació.
2. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines
o personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les
ofertes del contractista, si escau.
3. L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de
seguretat i salut en les obres i de les obligacions de tipus fiscal,
laboral i de Seguretat Social que es derivin per l’execució del
contracte.
4. L’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte, quan no s’hagin tipificat com a causa de resolució.
5. L’incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles
informacions a les quals s’hagi atribuït aquest caràcter en el plec de
clàusules administratives particulars o en el contracte, o que per la
seva pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals.
6. Incompliment de l’obligació de comunicar la intenció de celebrar
subcontractes com a molt tard a l’inici de l’obra i posteriorment
realitzar subcontractacions.
7. L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres.
8. La reiteració en la comissió de tres faltes lleus.
Penalitats molt greus
1. Haver ofert noves contractacions de (tant 1 com 2) treballador/a
inscrits al SOC o equivalent d’edats inferiors a 25 anys o superiors
a 50 anys durant tota la durada de l’obra a jornada completa i no
haver-la contractat.
2. L’incompliment de les obligacions contractuals essencials
qualificades com a tals en els plecs de clàusules administratives
particulars o en el contracte.
3. L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
4. La paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per
causes imputables al contractista.
5. El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les
certificacions o el falsejament de les prestacions consignades pel
contractista en el document cobratori.
6. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de
seguretat i salut en les obres. i de les obligacions de tipus fiscal,
laboral i de Seguretat Social que es derivin per l’execució del
contracte.
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7. La reiteració en la comissió de tres faltes greus.
Les penalitats del contracte tindran la següent graduació:
Faltes lleus: 1% del preu del contracte
Faltes greus: 2% del preu del contracte
Faltes molt greus: 4% del preu del contracte. Les faltes molt greus podran tenir com a
penalitat, alternativament, la resolució del contracte. Donarà lloc a la resolució del
contracte, amb la imputació dels danys i perjudicis corresponents a l’adjudicatari, quan:
- l’incompliment hagi estat determinant per a l’adjudicació del contracte
- l’incompliment generi perill per la seguretat i salut de les persones
- l’incompliment comporti una paralització total de l’obra per més de dues
setmanes per causes no justificades
Les penalitats previstes no hi ha cap que superi el 10% del preu del contracte i en
global no superen el 50% del preu del contracte.
Totes les condicions especials d’execució del contracte podran donar lloc a la
resolució del contracte.

Berga, 4 de desembre de 2018.
L’arquitecte,
Pere Claret Boixader

Oriol Camps Cervera
L’alcalde acctal.
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Marc Portell Peipoch

