INFORME INTERN

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR DEL CONCURS
PER A LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT, A
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA.
LOT 3 (EXPEDIENT: G2024-2018-23).
1. INTRODUCCIÓ
El dia 26 de novembre de 2018 s’estableix el plec de prescripcions tècniques QUE
REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT,
A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA. LOT 3 (EXPEDIENT: G2024-2018-23). El
plec va sortir a licitació el dia 7 de desembre de 2018 establint un termini de presentació
d’ofertes que finalitzava el dia 7 de gener de 2019 a les 12 hores.
2. EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
El dia 8 de gener de 2019 es procedeix a l’obertura de la documentació general (sobre A),
presentant-se al LOT 3 de la licitació l’empresa següent:
1- ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA, SLU

El dia 15 de gener de 2019 es va procedir a l’obertura de la documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor (sobre B).

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Per tal de facilitar la valoració de l’oferta presentada s’ha elaborat la taula 1 de l’annex 1 on
es descriuen els aspectes sobre la valoració de la documentació aportada i a la taula 2, del
mateix annex, es detalla el resum de la puntuació de caràcter tècnic per cadascuna de les
subdivisions i la puntuació obtinguda tenint en compte la següent distribució de la puntuació:






Bloc 1: Contingut i qualitat del pla de treball.
15 punts
Bloc 2: Contingut i qualitat dels models dels documents. 10 punts
Bloc 3: Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa
de mostres i documentació.
10 punts
Bloc 4: Equips, materials i eines informàtiques.
5 punts
Bloc 5: Millores proposades.
5 punts

4. CONCLUSIONS
Atesa la valoració i quantificació efectuada al quadre de l’annex I, el resultat obtingut ha
estat el següent:
1- ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA, SLU 41 punts

Signat electrònicament a Barcelona
CPISR-1 C Jordi
Data: 2019.02.15
Minguell
10:27:24 +01'00'
Bascuñana

Cap del Departament d’Inspecció i Control

ANNEX 1.
TAULA 1: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA AL CONCURS G2024/2018/23
LOT: 3

Disposa de l'habilitació com a entitat col·laboradora de l'administració en matèria de medi ambient per
la DGQA en l'àmbit de control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (apartat 3.1.8 a) del
decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre entitats col·laboradores de medi ambient)

SI

ADDIENT

BLOC 1. Contingut i qualitat del pla de treball (15 punts)
1.1. Equip de treball
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Número d’inspectors proposats (a més a més dels indicats com a mínims a cada lot)
Presentació dels currículums vitae dels/les inspectors/es proposats/des

punts base

PLEC
TÈCNIC
Adicionalment als 2 inspectors proposats destinen 4 tècnics de suport.
S'ajusta al plec
Els 2 inspectors proposats estan habilitats per l'OAEC per gestió de residus, dipòsits controlats i mostreig. Dels
4 tècnics de suport, tots ells habilitats per l'OAEC, 2 d'ells estan habilitats per gestió de residus i dipòsits
controlats i els altres 2 habilitats per gestió de residus.
S'ajusta al plec

Habilitació de cada inspector/a i tipus d’habilitació
Funcions del /la coordinador/a (llevat del lot 4 en el que es considera que no és necessària l’existència
d’un coordinador)

ADDIENT cometa que el personal descrit anteriorment, forma part de la plantilla de l’Entitat amb el
corresponent contracte vinculant. Per altra banda, forma part del Compromís d’adscriure a l’execució del
contracte determinats mitjans materials i/o personals, segons document de Declaració responsable que
acompanya al DEUC.

Formar part de la plantilla o contracte vinculant

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.1. (valor màxim 3 punts)

3,00

1.2. Descripció de la planificació de les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Descripció de com es faran les inspeccions
Especificació d’horaris entre els que es faran les inspeccions
Aleatorietat en les inspeccions
Freqüències

punts base

S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita.
S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita.
S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita.
S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita.
S'ajusta al plec. ADDIENT: adjunten un cronograma anual de totes les tasques a realitzar dins del concurs;
adjunten una planificació anual de les visites a realitzar als dipòsits controlats i una planificació anual per
realitzar visites a les plantes de gestió de runes.
ADDIENT comenta que en cas de que l’ARC demani una modificació de la planificació (a curt, mitjà o llarg
termini) ADDIENT la modificarà segons les noves directrius demandades. Si l’ARC dóna instruccions per dur a
terme una/es inspecció/ons en un dia, una setmana o mes en concret, es planificarà en el període de temps
sol∙licitat. Es modificaran també, en cas necessari, les visites per tal de donar compliment a les noves
necessitats.

Planificació del treball – cronograma

Modificació de la planificació a petició de l’ARC

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.2. (valor màxim 4,80 punts)

PLEC
TÈCNIC

4,80

1.3. Descripció de la inspecció / presa de mostres (metodologia)
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita. El detall de la descripció de les inspeccions es
troba al Procediment d'ADDIENT PG-29, que adjunten a l'oferta tècnica (PROCEDIMENT PER LA GESTIÓ
D’ACTUACIONS D’INSPECCIÓ A GESTORS DE RESIDUS (DIPÒSITS CONTROLATS DE RUNES I
PLANTES DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLOSOS EN EL PROGRAMA
D’INSPECCIONS DEL DEPARTAMENT D’INSPECCIÓ I CONTROL DE L’AGÈNCIA RESIDUS CATALUNYA.

Informació, obtenció de dades

S'ajusta al plec. Informació suficient i correctament descrita

Actuació de l'/la inspector/a

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.3. (valor màxim 2 punts)

2,00

1.4. Descripció del procediment en cas d'observar una incidència durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Ús dels medis tecnològics de la informació
Informe de la incidència
Lot 3. Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de runes i
plantes de gestió de residus de la construcció de Catalunya
·

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.
S'ajusta al que es demana al plec. Annexen model registre d'incidències.

ADDIENT comenta que les inspeccions de control de dipòsits controlats de runes i plantes de gestió de residus
de la construcció de Catalunya es basen en la IT‐401 Instrucció Tècnica per la Inspecció Realitzada per una
EC‐RES en Activitats de Dipòsit Controlat.
ADDIENT disposa d’un procediment de treball (veure PG‐29 Procediment per la gestió d’actuacions d’inspecció
a gestors de residus dipòsits controlats de runes i plantes de gestió de residus de la construcció inclosos en el
programa d’inspeccions del departament d’inspecció i control de l’Agència de Residus de Catalunya).

Instrucció Tècnica de l’OAEC: IT 401.

· En el cas que l’empresa disposi d’un procediment tècnic per a la realització d’inspeccions es
valora la seva aportació.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.4. (valor màxim 3,70 punts)

3,70

1.5. Desenvolupament de les reunions amb els /les inspectors/es de l'ARC
OFERENT
punts base
PUNTS A VALORAR
Reunions de coordinació amb els coordinadors assignats per l’ARC i amb els coordinadors dels lots 1,
2 i 3.

S'ajusta al que es demana al plec. Es proposa l'elaboració d'una acta resum dels temes tractats en la reunió ja
siguin procediments generals o bé aspectes detallats per a cada planta. L’Acta resum es penjarà al servidor
d’ADDIENT per tal que tots els tècnics tinguin accés a la informació. També es facilitarà a l’ARC per correu
electrònic.
S'ajusta al que es demana al plec. Es proposa l'elaboració d'una acta resum dels temes tractats en la reunió ja
siguin procediments generals o bé aspectes detallats per a cada planta. L’Acta resum es penjarà al servidor
d’ADDIENT per tal que tots els tècnics tinguin accés a la informació. També es facilitarà a l’ARC per correu
electrònic.

Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC a Barcelona

Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC als serveis territorials de Lleida, Tarragona, Terres de
l’Ebre i Girona.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.5. (valor màxim 1,50 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 1

PLEC
TÈCNIC

1,50
15,00

BLOC 2. Contingut i qualitat dels models dels documents (10 punts)
2.1. Lliurament de la documentació generada durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec. Annexen models d'informe d'inspecció (un per dipòsits i un altre per plantes
de gestió de runes).
S'ajusta al que es demana al plec. ADDIENT proposa de forma addicional una fitxa resum per a cada planta la
qual contingui tota la documentació associada resumida en els trets més importants i els antecedents a tenir en
compte a cada instal∙lació. D’aquesta manera es guanyarà eficiència en la visita d’inspecció i es
podrà realitzar un millor seguiment de les incidències i/o incompliments o fets destacats a comprovar d’acord a
requeriments de l’ARC. Aquesta fitxa resum servirà com a recordatori abans de realitzar la inspecció pel propi
tècnic o si hi hagués un canvi de tècnic.

Informes (descriptiva i models)

Fitxes d’inspecció / fitxa de presa de mostres (descriptiva i models)

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.1. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.2. Comunicació i documentació d'incidències
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Full resum d'incidències

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.2. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.3. Planificació de les inspeccions/presa de mostres (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Planificació

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.3. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.4. Relació de les inspeccions efectuades en el mes anterior (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Relació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.4. (valor màxim 2,50 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 2

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.

2,50
10,00

BLOC 3. Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa de mostres i documentació (10 punts)
3.1. Autocontrol a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Addient Empresa certificadora, S.L.U., disposa d’un sistema de gestió de la qualitat definit en el seu Manual de
Qualitat, que ha estat acreditat per: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
(Oficina d’Acreditació d’Entitats Col∙laboradores, per actuar com a Entitat Col∙laboradora en l'àmbit de
prevenció i control ambiental d'activitats (PCAA), amb el número 05‐ECPCA i com a Entitat Col∙laboradora en
l’àmbit de Caracterització i control dels residus i dels lixiviats (RES), amb el número 05‐EC‐RES.
Les tasques de la supervisió de les inspeccions estan repartides entre el responsable de qualitat i el
coordinador del concurs.

Pla d’autocontrol

Adjunten model de registre de supervisió dels inspectors a camp.

Model registre supervisió inspeccions/presa de mostres

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.1. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.2. Autocontrol a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Addient Empresa certificadora, S.L.U., disposa d’un sistema de gestió de la qualitat definit en el seu Manual de
Qualitat, que ha estat acreditat per: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
(Oficina d’Acreditació d’Entitats Col∙laboradores, per actuar com a Entitat Col∙laboradora en l'àmbit de
prevenció i control ambiental d'activitats (PCAA), amb el número 05‐ECPCA i com a Entitat Col∙laboradora en
l’àmbit de Caracterització i control dels residus i dels lixiviats (RES), amb el número 05‐EC‐RES.
ADDIENT proposa fer una revisió del 10% de la documentació emesa (fitxes, actes i informes) del total de
visites efectuades equitativament per cada tècnic, per tal de valorar la qualitat de la documentació emesa.
Les tasques de la supervisió de la documentació estan repartides entre el responsable de qualitat i el
coordinador del concurs.

Pla d’autocontrol

Adjunten model de registre de supervisió de documentació.

Model registre supervisió documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.2. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.3. Confifencialitat i incompatibilitat
OFERENT
punts base
PUNTS A VALORAR
Compromís de confidencialitat de les inspeccions, dels resultats de la presa de mostres, de les
determinacions de biogàs o d’altres aspectes relacionats amb la tasca inspectora, a la pròpia empresa
licitadora o a externs.

S'ajusta al plec.

S'ajusta al plec.

Incompatibilitat. No incórrer en cap incompatibilitat per a desenvolupar les inspeccions, d’acord amb
allò que es determina en aquest plec de prescripcions tècniques i per lot (exclusivitat del/ls
inspector/es, feines similars, etc.).

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.3. (valor màxim 2 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 3

PLEC
TÈCNIC

2,00
10,00

BLOC 4. Equips, materials i eines informàtiques (5 punts)
4.1. Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.1. (valor màxim 1,50 punts)

punts base

PLEC
TÈCNIC

1,50

4.2. Tipologia de vehicles
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Tipus de vehicle (*)
Elèctric
A gas
Híbrid (gasolina / bateria)
Híbrid (gasolina / gas)
Benzina
Dièsel

punts base

PLEC
TÈCNIC
(*) la tipologia dels vehicles es valora de forma quantificada al sobre C

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.2.

0,00

4.3. Equipament de camp per a fer les inspeccions o presa de mostres
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Equips de l’Oficina portàtil

punts base

PLEC
TÈCNIC
Descrit en l'apartat "Lot 3"
ADDIENT comenta que si els riscos no poden ser eliminats, caldrà adoptar les mesures de seguretat
apropiades tenint en compte el que disposa la documentació i normativa aplicable. En treballs de camp, s’han
de seguir les indicacions del pla de seguretat de la instal∙lació i coordinació d’activitats empresarials que s’han
d’utilitzar per part d’operaris i tècnics. De forma general, s’utilitzaran tots els equips de protecció individual
bàsics (armilla reflectant, botes apropiades, casc, guants, proteccions auditives, etc). En cas d’operar en
emplaçaments contaminats, s’hauran de conèixer els riscos associats a les substàncies presents en
l’emplaçament i prendre les mesures oportunes o dictades per la direcció facultativa dels treballs. En cas de
tempestes amb aparell elèctric, s’han de suspendre els treballs en presència d’elements metàl∙lics o similars
que puguin suposar un risc per a persones i equips.

Relació/descripció dels equips mínims de protecció individual (EPI). Com a mínim: botes de seguretat;
roba adequada, granotes d’un sol ús, guants, casc, ulleres de protecció, màscara per a pols, màscara
per a gasos nocius.

Lot 3.
ADDIENT annexa una relació/descripció dels equips necessaris per a les inspeccions (telèfon mòbil amb
càmera de qualitat i prestacions equivalents a una càmera fotogràfica digital, GPS): Calculadores científiques.
Càmeres de fotogràfiques digitals. Aparells GPS. Ordinadors Portàtils i/o tauletes tàctils de prestacions
adequades al treball ofimàtic i gestió de la documentació generada al llarg de la inspecció. Telèfons Mòbils 3G
i/o 4G equipats amb càmeres fotogràfiques de qualitat equivalents a una càmera fotogràfiques digitals.
Vehicles híbrids (benzina/elèctric). Impressora i/o Escàners/Portàtils equipades amb bateria per funcionament
independent de la xarxa elèctrica en cas necessari. Sonda de nivell piezomètric. Làser per mesurar distàncies,
alçades, etc. Cintes mètriques mesurar distàncies, alçades, etc. Inclinòmetre.

· Relació/descripció dels equips necessaris per a les inspeccions (telèfon mòbil amb càmera de
qualitat i prestacions equivalents a una càmera fotogràfica digital, GPS)

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.3. (valor màxim 1,50 punt)

1,00

4.4. Recursos de telefonia i connexió a internet per a fer les tasques d’inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
ADDIENT proposa telèfons intel∙ligents amb connexió a internet 3G i/o 4G individuals per a cada inspector/a.

Telèfons intel·ligents amb connexió a internet
Comptes de correu electrònic per a cada inspector/a

ADDIENT proposa comptes de correu electrònic corporatives individuals per a cada inspector/a.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.4. (valor màxim 1 punts)

0,50

4.5. Recursos informàtics
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
ADDIENT proposa ordinadors portàtils i/o tauletes tàctils de prestacions adequades al treball ofimàtic i gestió
de la documentació generada al llarg de la inspecció. Impressora i/o Escàners/Portàtils equipades amb bateria
per funcionament independent de la xarxa elèctrica en cas necessari.
ADDIENT disposa d’un servidor propi d’elevada capacitat i dues connexions per internet a través de fibra
òptica, garantint en tot moment la disponibilitat de les dades. Cada dia el servidor genera còpia de seguretat en
un dispositiu NAS a la nostra Central de Barcelona i a més a més s’envia copia bessona de seguretat via
internet a la nostra delegació de Madrid. Per aquest projecte es crearà dins al servidor propi de l’empresa una
carpeta FTP (File Transfer Protocol) , és a dir, una carpeta exclusiva anomenada CONTROL EXTERN DE LES
PLANTES DE GESTIÓ DE RESIDUS. Dins d’aquesta carpeta s’ubicarà tota la informació que s’acordi amb
l’ARC. En les visites es portarà un MODEM 3G/4G USB per tal de tenir connexió a Internet i a la carpeta FTP
(en temps real).

Recursos informàtics portàtils

Recursos informàtics fixes (a la seu social o oficina del licitador

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.5. (valor màxim 1 punt)

1,00

PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 4

4,00

BLOC 5. Millores proposades (5 punts)
5.1. Millores a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

De les diverses millores aportades per ADDIENT, només es valoren com a tals les següents propostes:
Es disposa de 3 tècnics/ques de suport, a part de la coordinadora i els 2 tècnics inspectors, per assegurar que
es realitzaran totes les visites establertes en cas d’imprevistos.
- S’estableix que les visites a cada instal∙lació seran preferentment efectuades pel mateix tècnic sempre que
sigui possible per tal de valorar amb major eficàcia l’evolució temporal que hagi sofert cada instal∙lació i per tal
d’obtenir un major coneixement d’aquestes.
- En el disseny de les rutes es potenciarà al màxim la sostenibilitat, amb l’objectiu d’aconseguir reduir al màxim
els temps de desplaçament i els km a realitzar, per tal de guanyar temps i disminuir la petjada de carboni
relacionada amb aquest concurs.
- Posteriorment a cada reunió amb l’ARC s’elaborarà una acta resum reunió dels temes tractats en la reunió ja
siguin procediments generals o bé aspectes detallats per a cada planta. L’Acta resum es penjarà al servidor
d’ADDIENT per tal que tots els tècnics tinguin accés a la informació. També es facilitarà a l’ARC per correu
electrònic.

Millores a les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.1. (valor màxim 1,5 punts)

PLEC
TÈCNIC

0,75

5.2. Millores a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
De les diverses millores aportades per ADDIENT, només es valoren com a tals les següents propostes:

Millores a la documentació

- En cas que la planta disposi de firma digital, la signatura de les fitxes de control es realitzarà de manera
digital. Els tècnics disposaran de firma digital d’empresa.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.2. (valor màxim 1 punt)

0,50

5.3. Millores en equips i materials
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Millores en equips i materials

punts base

PLEC
TÈCNIC
De les diverses millores aportades per ADDIENT, només es valoren com a tals les següents propostes:
- Es disposa d’inclinòmetre per tal de mesurar pendents.
‐ Es disposa de cintes mètriques i làser per tal de mesurar distàncies i alçades.

0,25

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.3. (valor màxim 1 punt)

0,25

5.4. Millores tecnològiques i en eines informàtiques
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
De les diverses millores aportades per ADDIENT, només es valoren com a tals les següents propostes:
- Es realitzarà un tractament de dades a final de cada any amb els incompliments detectats al llarg de l’any en
totes les inspeccions. Es realitzaran gràfiques, tractaments estadístics, etc. Aquestes dades i figures
s’inclouran en l’informe anual indicat en l’apartat de millores de la documentació.

Millores tecnològiques i en eines informàtiques

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.4. (valor màxim 1,50 punts)

0,50

PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 5

2,00

ANNEX 1
Taula 2. QUADRE RESUM VALORACIÓ TÈCNICA
SOBRE B. LOT 3 ( EXPEDIENT: G2024-2018-23). QUADRE RESUM DE LA PUNTUACIÓ TÈCNICA

PUNTUACIÓ PARCIAL
EMPRESA

ADDIENT

Contingut
i
qualitat del pla
de treball (15
punts)

15

Contingut
i Autocontrol de la
qualitat
dels qualitat de les
models
dels inspeccions/presa
documents (10 de
mostres
i
punts)
documentació (10
punts)
10

10

Equips,
Millores
materials i eines proposades
informàtiques (5 punts)
punts)

4

2

(5 PUNTUACIÓ
TOTAL SOBRE
B

41

