
 

 

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  ADMINISTRATIVES  DEL  SERVEI  DE 
NETEJA  INTERIOR  DELS  CONTENIDORS  SOTERRATS  DEL 
MUNICIPI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

El servei de neteja interior dels contenidors soterrats del municipi de 
Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  consistirà,  essencialment,  en  el 
compliment de les clàusules següents:

1.      RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

Serà objecte d’aquest plec la prestació dels serveis  la prestació dels 
serveis  de neteja interior  de contenidors  soterrats   de conformitat amb el 
que disposa el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic , sent la configuració de contractes de serveis  (article 10) , 
categoria  14  de  l’annex  II  ,  mitjançant  procediment  obert  a  la 
proposta més avantatjosa d’acord amb els criteris d’adjudicació, 
directament relacionats amb l’objecte del contracte, i que figuren 
detallats en aquest plec.
Aquest  contracte  tindrà  la  naturalesa  de  contracte  de  serveis. 
L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament 
de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant,  en  la  seva  condició 
d’Administració  Pública  Local,  i  en  aquest  cas  concret  actua  a 
través de la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
amb competència delegada per a fer-ho.
En tot allò no previst en el plec s’estarà al disposat en el TRLCSP; 
en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 de juny de contractes del sector 
públic i en el Reglament General de la Llei de Contractes, de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 
12 d’octubre,  en tot allò  que no es trobi  derogat; el  Decret Llei 
3/2016,  de  31  de  maig  ,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació  pública  i a  les  demés  disposicions  vigents  en  la 
matèria i al Plec de Prescripcions Tècniques, en allò que no estigui 
en contradicció amb aquest Plec de Clàusules Administratives, al 
que queda expressament supeditat.
Supletòriament  s’aplicaran  la  resta  de  normes  de  dret 
administratiu i, en el seu defecte les de dret privat. Sense perjudici 
de les obligacions addicionals assumides per l’usuari al formular la 
seva  proposta,  revestiran  caràcter  contractual  els  següents 
documents:
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- El plec de prescripcions tècniques
- El plec de prescripcions administratives.
- L’oferta presentada per l’adjudicatari.

 

  2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'import d'aquest contracte ascendeix a la quantia de 11.285 euros 
l’any 2017, als quals s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per 
valor de 2.369,85 euros, fet que suposa un total de 13.654,85 euros.

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 46.285 euros 
(IVA exclòs), tenint en compte la duració del contracte en tres anys, 
segons detall:
 
1r. any realització d’una neteja interior de contenidors 11.285€ més 
IVA 
2n. any realització de dues neteges interiors de contenidors 17.500€ 
més IVA 
3r. any realització de dues neteges interiors de contenidors 17.500€ 
més IVA 

3.- DURACIÓ

La durada del contracte de serveis serà de 3 anys naturals: 2017, 
2018 i 2019. 

 
Finalitzada la vigència del contracte, l’adjudicatari es veurà obligat a 
assegurar  la  continuïtat  del  servei  fins  que  hi  hagi  un  nou 
contractista.

 

En qualsevol moment, durant la vigència del contracte, qualsevol de 
les parts podrà denunciar, sempre que hi hagi una causa justificada, 
havent de comunicar-ho pertinentment a l’altra part 1 mes abans de 
la realització de l’activitat.

 

4.- PRESSUPOST MUNICIPAL

El  valor  estimat  total  del  contracte  és  de  46285€  sense  IVA  i 
9.719,85€ d’IVA. D’aquest import 11.285€ corresponen a l’anualitat 
de 2017 amb 2.369,85€ de IVA, 17.500€ a l’anualitat de 2018 amb 
3.675€ de IVA i 17.500€ a l’anualitat de 2019 amb 3.675€ de IVA .  
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L'import  s'abonarà  amb  càrrec  a  la  aplicació  pressupostària  163 
22700 1116 servei de neteja de contenidors del programa de neteja 
viària del vigent Pressupost Municipal; tot existint crèdit suficient fins 
a l' import aprovat per l'Ajuntament.

5.- QUALIFICACIÓ DE LES OFERTES

Per realitzar l’adjudicació  s’utilitzarà els següents criteris de valoració 
als  efecte  de  ponderar  les  ofertes  i  poder  efectuar  la  valoració 
corresponent.

Criteris econòmics de valoració autonòmica 

5.1 L’oferta econòmica ......................fins a 75 punts

Aquesta oferta es valorarà d’acord amb la següent fórmula:

   OFERTA MÉS BARATA

OFERTA = 75  x  ----------------------------------------------

                            CADASCUNA DE LES OFERTES

  
5.2 Les millores efectuades. 

Es  valoraran  de  forma  objectiva  les  següents  millores,  només  es  podrà 
obtenir o bé 0 punts o bé la puntuació màxima: 

a)         Realització d’una neteja extra en 8 àrees de contenidors soterrats 
l’any 2017 i 6 durant 2018 i 2019

 Import  estimat en 1.200 eur/any

Valoració de la millora de 0 a 10 punts.

Criteris de Judicis de valor:

·         5.3  La  contractació  de  persones  amb  discapacitat  o  amb 
dificultats per inserir-se en el mercat laboral........................fins 5 
punts 

·        5.4  Nombre de personal i de mitjans materials que es proposa 
utilitzar per a la realització del servei.........................fins 10 punts, 
5 per personal i 5 per mitjans materials 

En  el  supòsit  de  concórrer  ofertes  amb  valors  anormals  o 
desproporcionats s’estarà al que disposa els article 150 a 153 del 
Reial Decret-Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
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6.- DEUTES AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament  comprovarà  que  les  empreses  que  es  presentin  no 
tinguin cap deute amb l’administració municipal

 

7.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l’article 75 de la TRLCSP, Solvència econòmica i financera: 

1.      La  solvència  econòmica  i  financera  de  l’empresari  es  pot 
acreditar per un o diversos dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant 
de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes 
en registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

c)  Declaració sobre el  volum global  de negocis i,  si  s’escau,  sobre el 
volum  de  negocis  en  l’àmbit  d’activitats  corresponent  a  l’objecte  del 
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció 
de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències del volum de negocis. 

2. Si,  per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de 
presentar les referències sol·licitades, se l’ha d’autoritzar a acreditar 
la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre 
document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.

8.-  SOLVÈNCIA  TÈCNICA  O  PROFESSIONAL  DEL 
CONTRACTISTA EN ELS CONTRACTES DE SERVEIS

D’acord amb l’article 78 de la TRLCSP, Solvència tècnica o professional 
en els contractes de serveis:

En  els  contractes  de  serveis,  la  solvència  tècnica  o  professional  dels 
empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons l’objecte 
del contracte, per un o diversos dels mitjans següents: 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres 
anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. 
Els  serveis  o  treballs  efectuats  s’han  d’acreditar  mitjançant  certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una 
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declaració  de  l’empresari;  si  s’escau,  aquests  certificats  han  de  ser 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o 
no a l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats 
del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades 
per l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de 
l’empresa. 

d)  Quan  es  tracti  de  serveis  o  treballs  complexos  o  quan, 
excepcionalment, hagin de respondre a un fi especial, un control efectuat 
per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o 
homologat  competent  de  l’Estat  en  què  estigui  establert  l’empresari, 
sempre que hi hagi acord de l’organisme esmentat. El control ha de versar 
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans 
d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la 
qualitat. 

e)  Les  titulacions  acadèmiques  i  professionals  de  l’empresari  i  del 
personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de 
l’execució del contracte. 

f) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot 
aplicar en executar el contracte. 

g)  Declaració  sobre  la  plantilla  mitjana  anual  de  l’empresa  i  la 
importància  del  seu  personal  directiu  durant  els  tres  últims  anys, 
acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 

h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es 
disposa per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar 
la documentació acreditativa pertinent.

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el 
propòsit de subcontractar.

 

 

9.- GARANTIA PROVISIONAL

Els licitadors no hauran de constituir la garantia provisional.

 

10.- GARANTIA DEFINITIVA

El  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta  més  avantatjosa  ha  de 
constituir  a  disposició  de  l’òrgan  de  contractació  una  garantia 
definitiva per un import del  5% de l’adjudicació d’un any, IVA exclòs. 
Si  no  compleix  aquest  requisit  per  causes  que  li  són  imputables, 
l’Ajuntament no ha d’efectuar l’adjudicació a favor seu.

10.1  Les  garanties  es  poden  prestar  en  alguna  de  les  formes 
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següents:

a)      En efectiu o en valors de deute públic, d’acord amb els 
requisits de l’article 55 RGLCAP i els models que figuren en 
els annexos III i IV de la mateixa norma.
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats 
s’han de dipositar a la Tresoreria municipal.

b)      Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions 
establertes pels articles 56, 58 i l’Annex V del RGLCAP, 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 a la Tresoreria municipal.
 
c)      Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució 
formalitzat d’acord amb els requisits establerts pels articles 
57,  58  i  l’Annex  VI  del  RGLCAP,  amb  una  entitat 
asseguradora autoritzada. El certificat de l’assegurança s’ha 
de lliurar a la Tresoreria municipal.

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot 
constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que 
en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a 
tots els integrants de la unió temporal.

En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la 
garantia definitiva, es presti una garantia complementària de fins el 
5% de l’import d’adjudicació del contracte o del pressupost base de 
licitació, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del 
contracte o del pressupost base de licitació.

10.2 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 
100  del TR LCSP.

10.3  Quan a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu 
valor  total  experimenti  variació,  la  garantia  constituïda  s’haurà 
d’ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè  es  mantingui  la  deguda 
proporció entre la garantia i el nou preu modificat del contracte, en el 
termini de 15 dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari 
l’acord  de  modificació.  A  aquests  efectes,  no  es  consideraran  les 
variacions  de  preu  que  es  produeixin  com  a  conseqüència  d’una 
revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP.

10.4  Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o 
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indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de 
15 dies des de l’execució.

10.5 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats 
en els apartats anteriors, l’Ajuntament pot resoldre el contracte.

10.6  La  garantia  definitiva  serà  retornada  a  l’adjudicatari,  un  cop 
transcorregut  el  termini  de  garantia  i  complert  satisfactòriament 
l’objecte  del  contracte  o  en  cas  de  resolució  sense  culpa  del 
contractista.

 

11.       Formalització i perfeccionament del contracte

 La formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels 10 
dies  hàbils  següents  a  aquell  en  què  es  rebi  la  notificació  de 
l’adjudicació als licitadors.

                  

12.       Compliment de terminis i penalitats per demora

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució 
del contracte i dels terminis parcials fixats per l’Administració per a 
l’execució successiva.

Si  en  arribar  qualsevol  termini  total  o  parcial,  el  contractista 
incorregués  en  demora  per  causes  que  se  li  poguessin  imputar, 
l’Ajuntament  podrà  optar  indistintament,  en  la  forma  i  condicions 
establertes a l’article 213 del  TRLCSP, per la resolució del contracte 
amb  pèrdua  de  la  garantia  o  per  la  imposició  de  les  penalitats 
establertes a l’article 212 del TRLCSP.

 

13.       Termini de garantia

 

El termini de garantia serà d’un mes i començarà a computar-se a 
partir de la recepció dels serveis.

L’Administració  ha  de  determinar  si  la  prestació  realitzada  pel 
contractista  s’ajusta  a  les  prescripcions  establertes  per  a  la  seva 
execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la realització de les 
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió 
de la seva recepció.
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com 
a conseqüència  de vicis  o  defectes  imputables  al  contractista,  pot 
rebutjar-la de manera que queda exempt de l’obligació de pagament 
o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

Si  durant  el  termini  de  garantia  s’acredita  l’existència  de  vicis  o 
defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a 
reclamar al contractista que els esmeni.

Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre 
la  garantia  definitiva  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  es 
procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva, sens perjudici del que estableixen els articles 310 a 312 del 
TR LCSP que tenen per objecte l’elaboració de projectes d’obres.

 

 

14.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

S’efectuarà en tres sobres.

El sobre A, documentació administrativa, haurà de contenir la següent 
documentació:

·         Declaració responsable d’acord amb el model adjunt. 

·         Copia compulsada de l'escriptura de constitució 

·         Escriptura de poders a favor del que subscriu els documents de 
la licitació i signarà el contracte en cas que sigui l’adjudicatari.   

 

·         El sobre B, documentació tècnica, haurà de contenir la següent 
documentació:

 

·         Resta de documentació a que fa referència la clàusula 10 que 
pugui puntuar de cara a la valoració ponderada: contractació de 
persones amb discapacitat o amb dificultats per inserir-se en el 
mercat laboral, nombre de personal i de mitjans materials que es 
proposa utilitzar per a la realització del servei.

 

·         El sobre C, proposició econòmica, haurà de contenir la següent 
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documentació:

Pressupost  pel  servei  de  neteja  interior  dels  contenidors  del 
municipi. 

    Altres mesures o millores que estan definides al punt 4.2 d’aquest 
plec de clàusules administratives. 

Els sobres A , B I C s’hauran de presentar a l’hora abans de la data de 
finalització de presentació de proposicions. Aquests sobres hauran 
d’estar degudament tancats i, si escau, segellats. 

Les  presentacions  de  proposicions  es  registraran  la  oficina  de 
l’OMAC de 9 a 14 hores de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant (Llibre de proposicions) que obra a la Secretaria General 
de la Corporació 

 

15 .- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 

El  procediment  d'adjudicació  s'iniciarà  amb  l’aprovació  dels  plecs 
corresponents  que  s’hauran  de publicar  al  perfil  del contractant 
 durant el termini de 20 dies hàbils de conformitat amb el que disposa 
l’article  277  del  Decret-Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel qual 
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya  a  efectes  de  reclamacions  i/o  al·legacions,  exhaurit  el 
termini  sense  presentar-se  cap  al·legació  restarà  aprovat 
definitivament  sense  necessitat  d’ulterior  acord.  Simultàniament 
s’efectua  l’anunci  de  licitació  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l’article 8 a) del Decret Llei 3/ 2016, de 31 de maig , sent el termini de 
presentació  de  proposicions  econòmiques  no  inferior  a  15  dies 
naturals comptats des de la publicació de l’anunci de licitació d’acord 
amb el que disposa l’article 159-2 del Real Decret –Legislatiu 3/ 2011, 
de 14 de novembre. En el supòsit d’interposar-se reclamacions contra 
els Plecs, es suspendrà la data de finalització per a la presentació de 
proposicions econòmiques i es procedirà, en el seu cas, a la resolució 
del contingut de les al·legacions i es fixarà nova data de presentació 
d’ofertes 

L’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació,  
presidida  pel  Regidor  corresponent,  sent  vocals   :  la  secretària 
general, l’interventor,  la tècnica municipal de medi ambient, i com a 
secretari, un funcionari de la corporació,  les funcions dels quals són 
les  enumerades  en  l'article  22.1  del  Reial  Decret  817/2009.  La 
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composició de la Mesa s'ajustarà a allò que disposa l'article 21 del 
citat text legal.

La Mesa de contractació constituïda al tercer dia hàbil de la data de 
finalització per la presentació de proposicions qualificarà prèviament 
en acte no públic  la  documentació (SOBRE «A»)  a què es refereix 
l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Si la 
Mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentació 
administrativa presentada, atorgarà un termini no superior a tres dies 
hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mesa 
de contractació. En el mateix acte no públic, es procedirà a l’obertura 
del sobre B) objecte de judicis de valor, els quals seran objecte de 
ponderació,  sent  el  resultat  publicat  al  perfil  del  contractant.  En 
aquest  acte  només  s'obrirà  el  sobre  corresponent  als  criteris  no 
quantificables  automàticament  (sobre  «B»),la  documentació 
continguda  en  aquest  es  lliurarà  a  l'òrgan  encarregat  de  la  seva 
valoració;  així  mateix,  es  deixarà  constància  documental  de  tota 
l'actuació. Atès que per a la valoració de les proposicions cal tenir en 
compte criteris diferents al del preu, la Mesa podrà sol·licitar, abans 
de formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri 
convenients.  La  puntuació  dels  criteris  objecte  del  sobre  “  B”  es 
publicaran al perfil del contractant  Posteriorment i en data que serà 
publicada al perfil del contractant es tornarà a constituir la Mesa de 
contractació  i  en  acte  públic  procedirà  a  la  valoració  dels  criteris 
quantificables de forma automàtica (sobre «C»); s'efectuarà sempre 
amb posterioritat a la d'aquells la quantificació dels quals depengui 
d'un judici de valor (sobre «B»).

 L'Òrgan  de  contractació  classificarà,  per  ordre  decreixent,  les 
proposicions presentades i  que no es declarin desproporcionades o 
anormals. La classificació es realitzarà segons els criteris de valoració 
establerts en el plec de clàusules administratives. 

 L'òrgan  de  contractació  requerirà  al  licitador  que  hagi  presentat 
l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu 
dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, 
presenti  la  documentació  justificativa  d'estar  al  corrent  en  el 
compliment de les seves obligacions tributàries i  amb la Seguretat 
Social  o  autoritzi  a  l'òrgan  de  contractació  per  obtenir  de  forma 
directa l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que 
s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte i 
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d'haver constituït la garantia definitiva. Si en el termini concedit no 
s'ha presentat la documentació, s'entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, i  es procedirà en aquest cas a sol·licitar la mateixa 
documentació al licitador següent. 

L'òrgan de contractació  adjudicarà el  contracte dins dels  cinc dies 
hàbils  següents  a  la  recepció  de  la  documentació.  No  es  podrà 
declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició 
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec. 

L'adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i es publicarà 
simultàniament en el perfil de contractant. 

La notificació contindrà tota la informació necessària per permetre al 
licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment 
fundat contra la decisió d'adjudicació. 

16.- FACTURACIÓ

La  mercantil  adjudicatària  del  servei  objecte  d’aquest  plec,  haurà 
d’efectuar la facturació anual, un cop passada l’auditoria i la revisió 
de  la  deixalleria,  d’acord  amb  el  pressupost  d’adjudicació,  prèvia 
presentació de la factura corresponent a l’any en curs davant de la 
Intervenció municipal. Haurà de presentar factura electrònica,  en els 
termes  establerts  a  la  Llei  25/2013  i  l’ordenança  reguladora  de 
l’administració electrònica,  i  sempre que superi  els 5.000 euros.  El 
Punt  General  d’Entrada  al  què  està  adherit  l’Ajuntament   és  el 
proporcionat  pel  Consorci  AOC  (e.FACT),   al  qual  es  pot  accedir  a 
través del següent enllaç:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=822

Codi DIR3: L01431628

 

 

17-  COMPLIMENT DEL CONTRACTE I CAUSES DE RESOLUCIÓ 

S’estarà al que disposa els articles 307 a 309 del Decret-Legislatiu 
2/2011, de 14 de novembre 
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Diligència:  per  fer  constar  que aquest Plec va estar-hi  aprovat per 
acord de la Junta de Govern local de 28 d’agost de 2017 .Certifico. 

 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,......................................

La secretària general. 
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