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En Lluís Pujol Casademont, arquitecte tècnic municipal, requerit per la Mesa de Contractació constituïda per
a la valoració dels criteris subjectes a judici de valor del contracte per la redacció del projecte d’obres de
reurbanització dels Sectors Alta Maresme i Can Torrent, d’acord amb els següents antecedents,

El 18/01/2019 es publica l’anunci de licitació del contracte esmentat a la capçalera de l’informe.
El dia 21 de desembre la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre corresponent a la
documentació avaluable mitjançant judici de valor. La Mesa encarrega, a qui subscriu, la valoració de
l’esmentada documentació la qual és objecte del present informe.
Dades prèvies
Les empreses que han presentat proposta al respecte són les següents (ordenats segons data de registre
digital a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública):
(1) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP
(2) COLOMER RIFÀ, S.L.P
(3) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
(4) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA
(5) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
(6) DOEPC, SL
(7) SBS SIMON I BLANCO, SLP
(8) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL
(9) UTE ICC – PROJECTS
(10) E3 SOLINTEG, S.L
(11) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L
S’ha analitzat únicament la documentació entregada segons el procediment descrit a la clàusula 15 del PCA
(plec de clàusules administratives). La valoració tècnica es realitza segons els criteris descrits a la clàusula
15.A del PCA, els quals són:
...” 2.1. Equip tècnic (fins a 20 punts).
Es valorarà la idoneïtat de les funcions i responsabilitats de l'equip tècnic que es proposa per fer-se càrrec de l'encàrrec d'acord amb el
tipus d'obra que s'ha d'executar en les condicions adequades de temps, cost i qualitat.
Cada licitador presentarà una relació dels membres de l'equip amb indicació del seu currículum i el grau de vinculació amb el licitador
(si són membres d'una societat o col·laboradors externs, etc) i el temps de dedicació previst per a cada membre, tant durant el
desenvolupament del projecte com durant l'execució de l'obra. S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres:
Descripció de l'equip, funcions i responsabilitats de l'equip proposat. Puntuació:
 Exhaustiva i coherent 20
 Correcte i coherent 14
 Bàsica i coherent 8
 Bàsica però poc rellevant 2
2.2. Organització de l'encàrrec (fins a 20 punts).
Es valorarà el pla de treball i organització de l'encàrrec. S'haurà d'indicar la forma en que es pretén desenvolupar l'encàrrec, indicant
cada fase de treball, programació de visites prèvia i durant la redacció per corregir la proposta, data de lliurament, programació de
visites d'obra, etc. S'atorgarà la puntuació en funció de la millor proposta presentada atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec i optimització de temps i recursos, d'acord amb els següents paràmetres:
Descripció de l'organització de l'encàrrec. Puntuació:
 Exhaustiva i coherent 20
 Correcte i coherent 14
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Bàsica i coherent 8
Bàsica però poc rellevant 2

1.- Anàlisi de la documentació presentada
1.a) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP
1.a.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:





Organigrama de l’equip redactor format per enginyer industrial autor del projecte i especialista en
instal·lacions, enginyera industrial especialista en ferms i instal·lacions de companyies, arquitecte
especialista en paisatge urbà, i un arquitecte tècnic per l’àrea de pressupostos, control qualitat i
seguretat i salut. Es determinen percentatges de dedicació globals i les responsabilitats de cadascun
dels diversos membres de l’equip.
S’acrediten diverses obres d’urbanització i reformes de vials, de nova urbanització i la reforma d’una
urbanització en UTE amb d’altres enginyeries.
S’aporten currículums.

1.a.2) Organització de l’encàrrec:
La proposta organitzativa presentada consta de la descripció de la metodologia de treball, descripció de la
sostenibilitat i gestió ambiental de la proposta, control de costos i diagrama de Gantt.
1.b) COLOMER RIFÀ, S.L.P
1.b.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:





Relació de l’equip redactor format per l’arquitecte cap de l’equip redactor, Enginyera de Camins,
canals i Ports tècnica adjunt al cap, enginyer industrial especialista en instal·lacions, arquitecta
especialista en paisatge urbà, un arquitecte tècnic per l’àrea de pressupostos i urbanisme, enginyer
industrial especialista en càlculs hidràulics, un topògraf i dos tècnics externs. Es determinen les
funcions de cada membre de l’equip i les hores de dedicació.
S’acrediten diverses obres d’urbanització i reformes de vials, de nova urbanització i la reforma d’una
urbanització en UTE amb d’altres enginyeries.
S’aporten currículums.

1.b.2) Organització de l’encàrrec:
Descripció del programa setmanal distingint les diverses fases d’entrega (avantprojecte, maqueta, projecte
per aprovació inicial, projecte per aprovació definitiva) i resum de la metodologia de treball.
1.c) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
1.c.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Esquema de l’equip principal format per l’autor del projecte i especialistes en sanejament, instal·lacions, medi
ambient, mobilitat i serveis afectat i traçat a més d’un equip de suport (BIM, qualitat, seguretat i salut,
delineació). S’especifiquen les funcions de cada membre, el seu currículum i fitxes d’alguns projectes
d’urbanització realitzats pels membres de l’equip.
1.c.2) Organització de l’encàrrec:

2 de 10

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
P:\General\A-MARESM\PROJECTE SOTERRAT-INSTALACIONS\LICITACIO PROJECTE_març 2018\informe valoracio CRITERIS SUBJECTES A JUDICI-febrer 2019.doc

Es defineixen les diferents fases del treball i les operacions previstes dins cadascuna de etapes (fase prèvia,
alternatives, disseny definitiu i tramitació). S’adjunta planificació mitjançant amb un diagrama de Gantt.
1.d) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA
1.d.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Relació de tècnics especialistes (estudi seguretat i salut, control de qualitat, traçat, instal·lacions i serveis,
geologia, hidrologia, medi ambient, senyalització i delineació) a més de l’autor del projecte. Esquema
d’organització i descripció del percentatge de participació en el projecte. Tanmateix s’aporten currículums i
relació de projectes d’urbanització. S’adjunta diagrama de Gantt identificant la participació de cadascun dels
tècnics.
1.d.2) Organització de l’encàrrec:
S’aporta informació respecte les tasques realitzades durant les diferents fases d’elaboració del projecte
(recopilació de dades, estudi d’alternatives, estudi econòmic i financer. Descripció de la metodologia de
treball.
1.e) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
1.e.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Identificació de l’autor i coautor del projecte relacionant l’autoria de diverses obres de urbanització. S’adjunta
organigrama amb identificació de tècnics col·laboradors especialistes (espais públics, instal·lacions,
pavimentacions, traçat, drenatge, pressupostos...) amb estimació del temps de dedicació. S’aporten els
currículums dels tècnics proposats.
1.e.2) Organització de l’encàrrec:
La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases: Fase I presa de dades i
anàlisi, Fase II, definició conceptual proposat, Fase III: desenvolupament de projecte, Fase IV: entrega,
revisió, esmenes i Fase V: assistència. S’aporta informació respecte el control de qualitat i gestió documental.
S’adjunta diagrama de Gantt amb la calendarització de les tasques previstes.
1.f) DOEPC, SL
1.f.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Identificació de l’autor i dels diversos tècnics col·laboradors especialistes (espais públics, instal·lacions,
pavimentacions, pressupostos, planificació, drenatge, serveis, traçat...) amb estimació del temps de
dedicació. S’adjunta diagrama d’organització de l’equip i descripció de les funcions de cadascú dels actors.
S’aporten els currículums dels tècnics proposats.
1.f.2) Organització de l’encàrrec:
La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases. Fase I: Avantprojecte
(documentació, anàlisis, estudi previ, serveis existents i propostes). Fase II: maqueta de projecte (mètodes de
càlcul de xarxes, disseny vialitat i espais públics). Fase III: lliurament projecte. Fase IV: informes esmenes,
validació i lliurament projecte per aprovació definitiva. No s’adjunta diagrama de Gantt.
1.g) SBS SIMON I BLANCO, SLP
1.g.1) Equip tècnic:
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La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Identificació de l’autor, dels tècnics projectistes i dels diversos tècnics col·laboradors especialistes
(paviments, hidràulica i sanejament, enllumenat, traçat i delineació) amb estimació del temps de dedicació.
S’adjunta organigrama de l’equip i descripció detallada de les funcions de cadascun dels actors. S’aporten els
currículums dels tècnics proposats.
1.g.2) Organització de l’encàrrec:
La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases. Fase I: Avantprojecte
(informació, documentació, visites, anàlisis i definició solució bàsica). S’esmenten amb detall i concreció els
punts crítics del projecte en aspectes relacions amb la mobilitat, serveis i xarxes, enllumenat i residus. Fase
II: maqueta de projecte i estudi de seguretat i salut (descripció dels documents que el componen). Fase III:
lliurament projecte executiu. Fase IV: informes esmenes, validació i lliurament projecte per aprovació
definitiva.
S’adjunta diagrama de Gantt.
Es descriuen els mecanismes de foment de la participació ciutadana i els criteris ambientals, de disseny
sostenible i de sostenibilitat econòmica.
1.h) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL
1.h.1) Equip tècnic:
La documentació presentada consta, de forma resumida, de:
Relació de l’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP) , enginyer coordinador i tècnics
especialistes (enginyeria civil, mobilitat, plecs i pressupost, paisatgisme i delineació), amb declaració de
compromís del grau de participació. Currículums de l’equip tècnic.
1.h.2) Organització de l’encàrrec:
Es descriu la metodologia en diferents fases. Fase A: inici (treballs previs, anàlisi punts crítics, estudi traçat,
serveis,). Fase B: entrega avantprojecte. Fase C: redacció document executiu (càlculs, dimensionaments,
definicions i detalls. Fase D i E: entrega projecte per aprovació inicial. Fase F: informes, al·legacions,
modificacions i entrega projecte per aprovació definitiva.
1.i) UTE ICC – PROJECTS
1.i.1) Equip tècnic:
L’equip tècnic està format per l’autor del projecte (ECCP) i col·laboradors especialistes: arquitectura i
urbanisme (arquitecta), ferms i paviments (ETOP), traçat i geometria (ETA), instal·lacions (EI) i altres
col·laboradors (seguretat i salut, planificació, topografia, pressupost... Currículums de l’equip tècnic.
1.i.2) Organització de l’encàrrec:
La planificació del treball consta de descripció de les fases de treball i diagrama de Gantt amb calendarització
de tasques.
1.j) E3 SOLINTEG, S.L
1.j.1) Equip tècnic:
S’aporta organigrama d’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP), diversos tècnics
especialistes: instal·lacions (EI), arquitectura i espais públics (Arquitecte), pavimentació (ECCP), drenatge
(EOP), pressupostos (EOP), planificació (EOP), arbrat (Biòleg) i diferents tècnics de suport: delineació,
seguretat i salut... Es descriuen les tasques de cadascun dels tècnics i el % de temps destinat.
Currículums de l’equip tècnic.
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1.j.2) Organització de l’encàrrec:
Es descriuen les fases d’elaboració de l’encàrrec. Fase I: avantprojecte, Fase II: maqueta del projecte, Fase
III: lliurament del projecte d’urbanització. Es descriu el procediment pel control de qualitat del projecte.
1.k) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L
1.k.1) Equip tècnic:
S’aporta organigrama d’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP), coordinador de projecte
(ETOP) i diversos tècnics especialistes: paviment i pressupostos (EOP), serveis urbanístics (EI), disseny
espais vers (Arquitecte) i diferents tècnics de suport: delineació, estructures, geotècnia, topografia... Es
descriuen les tasques de cadascun dels tècnics i el % de temps destinat. S’aporten els currículums.
1.k.2) Organització de l’encàrrec:
No s’aporta documentació al respecte.
2. Valoració de les ofertes
2.a) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP
L’equip tècnic proposat és coherent amb presència majoritària d’enginyers industrials. S’anuncien les
funcions de cada tècnic sense desenvolupar-les excessivament. La dedicació resta especificada
percentualment sense estimar les hores previstes.. La relació de projectes realitzats és notable. Predominen
projectes d’urbanització d’obra nova i de reurbanització de vials de nuclis urbans.
Pel que fa a l’organització de l’encàrrec la informació facilitada és bàsica i coherent. No s’identifiquen les
diferents fases d’elaboració del projecte i se’n descriuen els punts crítics. La informació facilitada és genèrica
i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt és correcte.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O1

SET ENGINYERIA

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

14

8

22,00

2.b) COLOMER RIFÀ, S.L.P
L’equip proposat és coherent amb presència de tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de
les tasques i responsabilitats és correcte. Es calendaritza la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip
estimant-ne les hores de treball. Es detallen les responsabilitats i tasques de cadascun dels actors. La relació
de projectes realitzats és notable. No s’observen projectes de tipologia similar a la licitada.
El pla de treball presentat és correcte i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és
genèrica i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. No s’aporta diagrama de Gantt.
quadre resum puntuació:
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nº oferta Nom empresa

O2

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

COLOMER

14

22,00

8

2.c) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i
responsabilitats és correcte. No es determina ni s’estima la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip. La
relació de projectes realitzats és notable. No s’observen projectes de tipologia similar a la licitada.
El pla de treball presentat és correcte i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és
genèrica i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt preveu tasques que
no són objecte de l’encàrrec (disseny xarxa telecomunicacions, elèctrica...)
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O3

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

IDP ENGINYERIA

14

22,00

8

2.d) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA
L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversos. La descripció de les tasques i
responsabilitats és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip en forma percentual.
La relació de projectes realitzats és notable i molts d’aquests tenen tipologies similars a la licitada.
L’organització de l’obra proposada és bàsica però poc rellevant. Alguns dels aspectes proposats no s’ajusten
a la realitat de l’encàrrec (expropiacions...). La informació facilitada és genèrica i no s’observen especificitats
derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt assigna les tasques als diferents autors del projecte.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O4

PAYMA COTAS

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

14

8

22,00

2.e) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversos. La descripció de les tasques i
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual.
La relació de projectes realitzats és notable i conté algunes obres de característiques similars a la licitada.
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L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del
projecte, tot i existir alguna disfunció ja que el PPT no preveu el soterrament de la xarxa elèctrica de BT. La
informació facilitada, tot i fer referència a les previsions del plec de prescripcions tècniques, és força genèrica.
El diagrama de Gantt és correcte.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O5

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

BAC ENGINYERIA

14

28,00

14

2.f) DOEPC, SL
L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual.
La relació de projectes realitzats és notable i conté algunes obres de característiques similars a la licitada.
L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del
projecte. La informació facilitada és detallada i ajustada a les prescripcions previstes en el plec de
prescripcions tècniques. No s’aporta diagrama de Gantt per calendaritzar les tasques.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O6

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

DOPEC

14

28,00

14

2.g) SBS SIMON I BLANCO, SLP
L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i
responsabilitats és detallada i precisa. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual.
La relació de projectes realitzats és notable. S’observen diversos projectes de tipologia similar a la licitada.
El pla de treball presentat és exhaustiu i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és
detallada i entra a fons en les especificitats de l’encàrrec. El diagrama de Gantt és correcte.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O7

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

SBS

20

20

40,00

2.h) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL
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L’equip proposat és coherent amb tècnics majorment enginyers. S’anomenen les especialitats tot i que no es
descriuen o desenvolupen les tasques o responsabilitats de cadascun dels participants de l’equip. S’estima la
dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. La relació de projectes realitzats és notable i conté
alguna obra de característiques similars a la licitada.
L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del
projecte. La informació facilitada s’ajusta a les previsions del plec de prescripcions tècniques i és en conjunt
força detallada. La impressió digital del diagrama de Gantt és incomprensible.
quadre resum puntuació:

nº oferta Nom empresa

O8

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

ABM

14

28,00

14

2.i) UTE ICC – PROJECTS
L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual.
La relació de projectes realitzats és notable i conté alguna obra de característiques similars a la licitada.
L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del
projecte, tot i existir alguna disfunció ja que no es preveu el soterrament de la xarxa elèctrica de BT. La
informació facilitada, tot i fer referència a les previsions del plec de prescripcions tècniques, és força genèrica.
El diagrama de Gantt és correcte.
quadre resum puntuació

nº oferta Nom empresa

O9

ICC

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

14

14

28,00

2.j) E3 SOLINTEG, S.L
L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual.
A la documentació facilitada no s’adjunta currículum de l’equip tècnic proposat ni relació d’obres projectades.
L’organització de l’obra proposada és bàsica i poc rellevant. La informació facilitada és genèrica sense entrar
a fons en les especificitats de l’encàrrec. No s’adjunta diagrama de Gantt.
quadre resum puntuació
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nº oferta Nom empresa

10

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

E3 SOLINTEG

8

10,00

2

2.k) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L
L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i
responsabilitats és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. La relació
de projectes realitzats és notable i conté diversos projectes similars al licitat.
A la documentació presentada no s’aporta informació referent a l’organització de l’encàrrec o metodologia de
treball ni diagrama de Gantt.
quadre resum puntuació

nº oferta Nom empresa

11

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

PHILAE

14

14,00

0

3. Quadre resum de la puntuació obtinguda

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE
L'ENCÀRREC (fins a
20 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL
(fins a 40 punts)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

20

20

40

O1

SET ENGINYERIA

14

8

22,00

O2

COLOMER

14

8

22,00

O3

IDP ENGINYERIA

14

8

22,00

O4

PAYMA COTAS

14

8

22,00

O5

BAC ENGINYERIA

14

14

28,00

O6

DOPEC

14

14

28,00

O7

SBS

20

20

40,00

O8

ABM

14

14

28,00

O9

ICC

14

14

28,00

10

E3 SOLINTEG

8

2

10,00

11

PHILAE

14

0

14,00
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El que signo als efectes que calguin, a Santa Susanna, el dinou de febrer de 2019.
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Lluís Pujol Casademont,
arquitecte tècnic municipal
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