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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE TERMINALS I ACCESSORIS SEPURA

1. Dades que identifiquen l’expedient:
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació, per part del CTTI, del manteniment de
l’equipament, terminals i accessoris, que fan servir els usuaris de les diferents flotes del
Departament d’Interior (Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Bombers de la Generalitat).
Codi CPV: 64200000-8 Serveis de Telecomunicacions
Aquest codi CPV dóna resposta als diferents serveis a prestar, descrits al plec de
prescripcions tècniques, i que cobreixen els diferents àmbits tecnològics i de negoci
objecte de la present licitació.

2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans:
Es té la necessitat de contractar el manteniment d’una part dels equips de la Xarxa Rescat
durant 36 mesos per donar continuïtat als manteniments que van finalitzar el passat any
2018, dins del contracte CTTI-2016-160.
Concretament es tracta de les reparacions d’equips ràdio de la marca Sepura i els seus
accessoris que es van adquirir en els contractes següents:






CTTI-2006-109
CTTI-2008-236
CTTI-2010-156
CTTI-2010-181*
CTTI-2014-149/Lot1 i Lot 2*

*Aquest contracte inclou les reparacions dels terminals i accessoris d’aquests expedients
fins a la signatura de contracte de la licitació que s’està tramitant amb codi CAIC 6220,
degut a que aquests elements han quedat sense manteniment fins que no se signi el nou
contracte.
Insuficiència de mitjans
L’Oficina Rescat no disposa actualment dels mitjans personals, tècnics i logístics suficients,
donada l’especialització tècnica del servei, per executar l’objecte de la present licitació.
Actualment, aquests serveis es troben contractats externament al CTTI, i no es preveu
incorporar mitjans propis suficients per donar cobertura a aquests serveis durant el termini
d’execució de la present licitació.

3. Característiques principals de la contractació:
Les reparacions que es preveuen dins d’aquest contracte són les següents:
Concepte
Reparacions sense intervenció de hardware (restauració de software,
verificació sense presència d'avaria)

Nombre estimat de
reparacions totals
30
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Concepte
Reparacions d’elements externs (cargoleria, carcassa)
Reparacions de connectors (GPS, BNC)
Reparacions d’alimentació (mòdul d’alimentació, protecció sobretensió)
Reparacions d’àudios i RF (àudio, RX, TX)

Nombre estimat de
reparacions totals
200
60
40
125

Reparacions de qualsevol avaria del microaltaveu 300-0017
Reparacions de qualsevol avaria del carregador de bateries individual
(1+1)
Reparacions de qualsevol avaria del carregador múltiple 12 posicions

400

Reparacions de qualsevol avaria del carregador múltiple 24 posicions

12

200
40

Taula 1 – Volum de reparacions previstes

La descripció detallada dels serveis es pot trobar al Plecs de Prescripcions Tècniques dins
l’apartat 2, Objecte.
Abast dels serveis
L’abast del contracte és el servei de manteniment d’una part de l’equipament, terminals i
accessoris, que fan servir els usuaris de les diferents flotes del Departament d’Interior
(Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Bombers de la Generalitat).
Incompatibilitats
La licitació esta subjecte al principi rector de possibles incompatibilitats per l’existència d’un
conflicte d’interessos relacionat amb l’autoregulació i/o l’autogovern.
Aquest fet comporta a que no puguin presentar oferta totes aquelles empreses que han
estat adjudicatàries en els processos contractuals basats en l’Acord Marc dels serveis de
suport a la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (expedient CTTI2016-44), anomenats serveis de governança delegada, en tant que l’execució dels
contractes a licitar és incompatible amb les funcions de govern i direcció, independents i
externs, que es deriven de l’Acord Marc dels serveis de governança delegada.
Les incompatibilitats s’aplicaran a les empreses licitadores, tant de forma individual,
mitjançant UTE o com a mitjà aliè, incloent les empreses subcontractistes i d’un mateix
grup empresarial, segons s’estableix a l’article 42 del Codi de Comerç.
Divisió en Lots
No es preveu la divisió en lots degut a què es tracta d’una contractació pel servei de
manteniment de terminals i accessoris i s’ha de tenir en compte que l’objecte principal del
contracte són les reparacions a realitzar dels diferents elements i, amb la seva divisió en
lots es perdrien sinergies importants en la prestació del servei. La no divisió en lots permet
reduir els problemes de coordinació i minimitzar els temps de resposta en cas d’incidència.
Addicionalment la divisió en lots no presenta cap avantatge ni tècnica ni econòmica.
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Termini del contracte
El període del contracte serà de 36 mesos a partir de la data de signatura del contracte.
Modificacions
La licitació no preveu la possibilitat de realitzar modificacions dels serveis associats a
aquest contracte.

4. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: justificació del
seu càlcul
El Valor estimat del contracte (VEC), per valor de 98.575,00. € (IVA exclòs), és el mateix
import que el pressupost màxim de licitació atès a que no es contemplen pròrrogues ni
modificacions.
El pressupost base d’aquesta licitació es de 119.275,75 € IVA inclòs, corresponents
98.575,00 € la part de pressupost màxim de licitació i 20.700,75 € a la partida d’IVA (21%),
d’acord amb el següent desglossament:

Tipologia Preu
Servei de Manteniment

Preu licitació
(Sense IVA)

Preus unitaris

98.575,00 €

TOTAL

98.575,00 €

El pressupost total s’estableix en base a cada tipus d’avaria amb preus unitaris màxims
(sense IVA) i una quantitat mínima estimada per a la vigència del contracte.
Durant el període d’execució es podran sol·licitar les reparacions necessàries fins al valor
màxim del preu de licitació.

Justificació del càlcul
El preu i les quantitats estimades s’han calculat en base a un ajust dels preus unitaris
màxims i revisant els volums actuals de cada tipus de reparació de la licitació prèvia (CTTI2016-160).
Per a la determinació del pressupost màxim de licitació s’han tingut en compte els costos
salarials, incloent costos de seguretat social, de formació permanent obligatòria, de
prevenció de riscos laborals i els de vigilància i salut, entre altres.
-

Costos Salarials
Es contempla el rol professional corresponent al tècnic de manteniment de l’equipament
al que es fa referència dintre del d’aquest contracte.
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Perfil tècnic: S’ha estimat un cost anual de 45.000,00 €, per 1.760 hores anuals,
per damunt del conveni laboral de referència, que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social (costos directes i indirectes).

Per al càlcul de la tarifa del perfil professional, s’ha dividit el total de costos previstos
pel total d’hores anuals (1.760 hores), tal com es reflexa en la taula següent:

-

Estimació Costos Anual
Tècnic Reparacions

Quantitat Hores
Anuals

Estimació Cost
Preu/Hora Tècnic

45.000 €

1.760

25,57 €

Càlcul de cost de reparació de cada tipus d’avaria:
Per a a quest càcul s’ha tingut en compte una estimació del temps mig de resolució de
cada tipus d’avaria per part del tècnic de manteniment.

Estimació
Temps Mig
Reparació
Avaria (hores)

Tipus Reparació
Reparació sense intervenció de hardware
(Restauració de software, Verificació sense
presència d'avaria)
Reparació d’elements externs (Cargoleria,
Carcassa)

Estimació
Preu/Hora
Tècnic

Preu unitari
Reparació
Avaria
(Sense IVA)

2,35

25,57 €

60,00 €

4,38

25,57 €

112,00 €

Reparació de connectors (GPS, BNC)

5,32

25,57 €

136,00 €

Reparació d’alimentació (Mòdul alimentació,
Protecció sobretensió)

6,22

25,57 €

159,00 €

Reparació d’àudios i RF (Àudio, RX, TX)

8,41

25,57 €

215,00 €

1,76

25,57 €

45,00 €

1,41

25,57 €

36,00 €

5,44

25,57 €

139,00 €

7,24

25,57 €

185,00 €

Reparació de qualsevol avaria del microaltaveu
300-0017
Reparació de qualsevol avaria del carregador de
bateries individual (1+1)
Reparació de qualsevol avaria del carregador
múltiple 12 posicions
Reparació de qualsevol avaria del carregador
múltiple 24 posicions

Taula 2 – Cost reparacions

-

Càlcul de reparacions a incloure dins del contracte:
Es fa el càlcul d’una estimació mitja de cada tipus d’avaria segons dades obtingudes
de licitacions prèvies i extrapolant a la durada d’aquest expedient que és de 36 mesos.
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Estimació
Reparacions
Mensuals

Tipus Reparació
Reparació sense intervenció de hardware
(Restauració de software, Verificació sense
presència d'avaria)
Reparació d’elements externs (Cargoleria,
Carcassa)
Reparació de connectors (GPS, BNC)
Reparació d’alimentació (Mòdul alimentació,
Protecció sobretensió)
Reparació d’àudios i RF (Àudio, RX, TX)
Reparació de qualsevol avaria del microaltaveu
300-0017
Reparació de qualsevol avaria del carregador de
bateries individual (1+1)
Reparació de qualsevol avaria del carregador
múltiple 12 posicions
Reparació de qualsevol avaria del carregador
múltiple 24 posicions

Estimació
Quantitat
Reparacions
Totals

Durada
Contracte

0,83

36

30

5,56

36

200

1,67

36

60

1,11

36

40

3,47

36

125

11,11

36

400

5,56

36

200

1,11

36

40

0,33

36

12

Taula 3 – Estimació quantitats reparacions

-

Taula resum del preu de licitació:
Preu
unitari
(Sense
IVA)

Tipus Reparació
Reparació sense intervenció de hardware
(Restauració de software, Verificació sense
presència d'avaria)
Reparació d’elements externs (Cargoleria,
Carcassa)

Quantitats

Total
Contracte
(Sense IVA)

Total
Contracte
(Amb IVA)

60,00 €

30

1.800,00 €

2.178,00 €

112,00 €

200

22.400,00 €

27.104,00 €

Reparació de connectors (GPS, BNC)

136,00 €

60

8.160,00 €

9.873,60 €

Reparació d’alimentació (Mòdul alimentació,
Protecció sobretensió)

159,00 €

40

6.360,00 €

7.695,60 €

Reparació d’àudios i RF (Àudio, RX, TX)

215,00 €

125

26.875,00 €

32.518,75 €

Reparació de qualsevol avaria del
microaltaveu 300-0017
Reparació de qualsevol avaria del
carregador de bateries individual (1+1)
Reparació de qualsevol avaria del
carregador múltiple 12 posicions
Reparació de qualsevol avaria del
carregador múltiple 24 posicions
TOTAL

45,00 €

400

18.000,00 €

21.780,00 €

36,00 €

200

7.200,00 €

8.712,00 €

139,00 €

40

5.560,00 €

6.727,60 €

185,00 €

12

2.220,00 €

2.686,20 €

98.575,00 €

119.275,75 €

Taula 4 – Resum preu licitació

Partida pressupostària


Codi Actuació:

ACT 1

Codi
TLC1304
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Codi Servei: Rescat - Terminals

FF001 Recurrent
FF002 Sota Demanda:

Conveni ( Codi i data de signatura): ...............
Sol·licitud de solucions TIC (Codi i data de signatura) : ..............

FF003 Altres: ...............



Tipus pressupost (sense IVA)
ACT 1
Despesa
Inversió

2019

2020

2021

2022

16.429,17 €

32.858,33 €

32.858,33 €

16.429,17 €

-

-

-

-

Total

16.429,17 €

32.858,33 €

32.858,33 €

16.429,17 €




CAIC 6063 amb data 05/07/2018

5. Solvència econòmica i financera
Solvència econòmica


Els fons propis de la companyia hauran de superar el 20% del valor estimat del
contracte, i per tant, no s’acceptaran comptes amb fons propis negatius ni amb
préstecs participatius.



La xifra mínima de negoci global de l’empresa en un dels tres últims exercicis
tancats i auditats, o en funció de la data de creació de l’empresa o d’inici de les
activitats de l’empresari en la mesura que disposi de les referències del volum de
negocis serà de 100.000,00 €.

L’exigència d’aquests mitjans de solvència econòmica i financera estan motivats per
acreditar la solvència del licitador i que la seva situació financera és suficientment fiable
per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
Solvència tècnica


La realització de treballs o projectes similars a la prestació l’objecte d’aquest
contracte en quant a volum de manteniment i tipus d’activitat, realitzats en
organitzacions públiques o privades, en el transcurs dels tres (3) últims anys, que
suposin un volum global dels tres anys de com a mínim 100.000,00 € (IVA exclòs).

Aquesta relació és evidència de que el licitador té els coneixements suficients per a
desenvolupar el contracte.
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Classificació empresarial (opcional)
Classificació anterior al RD 773/2015
Grup: V
Subgrup: 4
Categoria: a

Classificació segons RD 773/2015
Grup: V
Subgrup: 4
Categoria: 1

6. Justificació del procediment
El procediment que es durà a terme per a aquesta contractació serà tramitat com a obert
simplificat, atès que l’import del VEC és major a 35.000,00 € i que en cap cas supera els
100.000,00 €.

7. Criteris d’adjudicació
A continuació es descriuen els criteris de valoració de les ofertes. La puntuació màxima serà
de 100 punts i es repartirà de la següent forma:
1) Criteris subjectius o valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 19
punts).
2) Criteris objectius o valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 81 punts).
Criteris SUBJECTIUS o avaluables mitjançant judici de valor (Fins un màxim de 19
punts)
Una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat per a totes les ofertes, s’aplicarà la
següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració obtindrà la màxima
puntuació de l’apartat (tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà els zero
punts:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració tècnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
Solució tècnica (fins un màxim de 19 punts)


Proposta del servei de manteniment (fins a un màxim de 19 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes del servei de manteniment.
Es tindrà en compte per a la valoració aspectes com la logística,
l’emmagatzematge de l’equipament a reparar, l’embalatge, els recursos personals
tècnics i l’experiència d’aquests, incloent la formació acreditada i la formació
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continuada a realitzar durant el període que duri la present licitació, recursos
materials i equipament per a la detecció i resolució d’avaries.
L’assignació de la puntuació es repartirà segons es descriu a continuació:
o

Logística, emmagatzematge i embalatge de l’equipament (4 punts):
Descripció dels recursos logístics (propis o subcontractats), recursos en quan
a espai d’emmagatzematge i mètode d’embalatge pels equips avariats.

o

Recursos personals tècnics (5 punts):
Equip de tècnics que poden realitzar tasques d’auditoria, identificació i
reparacions dintre del servei de manteniment.

o

Recursos materials (equipament) (5 punts):
Quantitat i tipus d’equipament/software que ofereixen els licitadors per poder
executar el servei de manteniment.

o

Formació acreditada i continuada (5 punts):
Formació en equipament Sepura realitzada pels recursos personals que ajudi
a donar un millor nivell de servei de manteniment. També es tindrà en compte,
la formació continuada per poder adquirir nous coneixements per part dels
tècnics referents a nous equipaments per a la reparació dels equips avariats.

L’assignació de 19 punts a la valoració d’aquest apartat està motivada per la necessitat de
valorar el plantejament del servei de manteniment que ofereix el licitador vers altres
licitadors i la necessitat de valorar l’adequació del model de servei al CTTI, per tal de
garantir un servei amb la màxima qualitat i eficiència.

Criteris OBJECTIUS o avaluables de forma automàtica (Fins a un màxim de 81 punts)
Oferta econòmica (fins un màxim de 49 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica presentada.
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim de licitació quedaran excloses
de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula pel càlcul de la puntuació de l’oferta per a cadascun dels
licitadors:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑃𝑥𝑄 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑃𝑥𝑄 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑟

8

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.
L’assignació de 49 punts a la valoració d’aquest apartat està motivada per a valorar la
proposta econòmica del servei de reparacions de l’equipament, que fan servir els usuaris
de les diferents flotes del Departament d’Interior (Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i
Bombers de la Generalitat) per tal d’assolir la màxima eficiència.

Altres criteris objectius (fins un màxim de 32 punts)


Presentació del Certificat distribuïdor Oficial Sepura (5 punts)
Es valorarà que el licitador disposi d’un certificat del Fabricant Sepura conforme el
licitador està homologat per fer les reparacions i el manteniment dels diferents
elements dintre del contracte.
Disposició Certificat
Sepura
NO
SI

Puntuació
0 punts
5 punts

L’assignació de 5 punts a la valoració d’aquest apartat esta motivada per propiciar que
les empreses intentin homologar-se per properes licitacions i així facilitar la
concurrència per a futurs concursos.


Termini de lliurament dels elements enviats a reparar (fins un màxim de 20 punts)
Es valorarà la reducció del termini de lliurament dels elements enviats a reparar
(nombre de dies des que s’informa a l’adjudicatari de la disposició d’un element avariat
fins que el torna reparat).
Termini de lliurament
Màxim

Puntuació

10 dies laborals

0 punts

8 dies laborals

6 punts

6 dies laborals

12 punts

5 dies laborals

20 punts

Cal tenir present que en el cas que els licitadors ofereixin una reducció del
termini, aquesta comportarà l’adequació dels ANS i penalitzacions associades
referents a aquest.
L’assignació de 20 punts a la valoració d’aquest apartat està motivada per la necessitat
de valorar la capacitat del licitador, vers altres licitadors, de fer una ràpida gestió del
servei operatiu de les reparacions dels equips que repercuteixi en una major eficiència
i qualitat del servei.
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Declaració elements irreparables (fins a un màxim de 7 punts)
Es valorarà el percentatge de càlcul a partir del que es declararà un element com a
irreparable.
Aquest percentatge té en compte el valor del cost de reparació (CR) respecte al cost
de l’element (CE) per considerar un element com a irreparable.
El cost d’element de referència s’establirà d’acord amb els imports que consten a
l’Annex III del PPTP – Taula d’imports d’adquisició.
Percentatge (CR envers CE)

Puntuació

CR ≤ 50% CE

0 punts

CR > 50% i ≤ 60% CE

3 punts

CR > 60% CE

7 punts

L’assignació de 7 punts a la valoració d’aquest apartat està motivada per la necessitat
de valorar la capacitat del licitador, vers altres licitadors, a l’hora de definir el llindar a
partir del qual els elements avariats no es repararan degut a que el cost de la reparació
representa un major cost que el valor de l’element en el moment de ser reparat. Aquest
criteri repercuteix directament a mantenir el volum d’elements actual operatius i a poder
donar un servei més eficient als usuaris de Rescat.

8. Condicions especials d’execució
S’estableixen com a condicions especials d’execució:


Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
L’empresa adjudicatària del contracte, en el termini de deu (10) dies posteriors a la
data de formalització del contracte ha de presentar a la persona responsable del
contracte un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i
personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte. A títol
d’exemple: mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o
persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació
de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
L’incompliment d’aportació del pla o mesures de conciliació corresponsable del temps
laboral, familiar i personal, suposarà, atès que es tracta d’un lliurament associat a les
condicions especials d’execució del contracte, comportarà la penalització econòmica
d‘un 10% de la facturació mensual fins el seu lliurament. Alternativament, pel seu
incompliment reiterat, podrà suposar l’extinció del contracte.
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L’empresa contractista, semestralment i prèviament a la recepció del contracte haurà
de lliurar a la persona responsable del contracte un informe sobre l’aplicació de les
mesures.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i els seu incompliment
podrà ser causa de resolució contractual.
La incorporació de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal està
motivada per la necessitat de fomentar la millora de l’estabilitat laboral i la qualitat de
l’ocupació que es genera mitjançant els contractes públics.

9. Subcontractació
El licitador podrà subcontractar a terceres empreses la prestació dels serveis.
El licitador podra subcontractar tots els serveis objecte de la contractació, exceptuant els
relacionats amb el seguiment i control de l’execució:


Rol de responsable del compte.



Rol de responsable de servei/projecte.

No es podrà donar més d’un nivell de subcontractació.
Les empreses hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, amb expressa indicació de l’import, el nom o el perfil empresarial, per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i la persona de contacte,
dels subcontractats a qui s’encomani la seva realització.
Les empreses hauran d’informar semestralment, comptant des de la data de signatura del
contracte, de l’estat en què es trobin les seves subcontractacions i de les mètriques de
qualitat que efectuïn sobre les empreses subcontractades.
L’excepció de no permetre subcontractar els rols de responsable del compte i de serveis
i projectes està motivada per la necessitat d’assegurar que la gestió, seguiment i control
del servei es troba en mans de l’empresa adjudicatària, responsable de garantir la
correcta execució del servei.
La limitació dels nivells de subcontractació està motivada per considerar que el fet
d’establir més d’un nivell de subcontractació pot comportar unes condicions econòmiques
i laborals desfavorables per les empreses subcontractades.
D’acord amb allò que s’ha exposat,
PROPOSO
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Que s’iniciï la contractació administrativa per a la contractació del servei de manteniment de
terminals i accessoris Sepura durant 36 mesos, a càrrec del pressupost de l’any 2019-2022,
amb les característiques especificades en aquest informe i en el Plec de Prescripcions
Tècniques que s’han elaborat també per aquesta unitat promotora.
Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

CELIA FRESCO DIEZ DNI 38133714J (SIG)

Signat digitalment per CELIA FRESCO DIEZ - DNI 38133714J (SIG)
DN: c=ES, o=Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, 2.5.4.97=VATES-Q5856338H,
ou=Treballador públic de nivell alt de signatura, sn=FRESCO DIEZ - DNI
38133714J, givenName=CELIA, serialNumber=IDCES-38133714J,
cn=CELIA FRESCO DIEZ - DNI 38133714J (SIG)
Data: 2019.10.11 10:44:51 +02'00'

Celia Fresco Diez
Cap de la Unitat de Serveis de Radiocomunicacions

ORIOL ROVIRA GATELL
- DNI 46230454V (SIG)

Signat digitalment per ORIOL ROVIRA GATELL - DNI 46230454V (SIG)
DN: c=ES, o=Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, 2.5.4.97=VATES-Q5856338H,
ou=Treballador públic de nivell alt de signatura, sn=ROVIRA GATELL DNI 46230454V, givenName=ORIOL, serialNumber=IDCES-46230454V,
cn=ORIOL ROVIRA GATELL - DNI 46230454V (SIG)
Data: 2019.10.11 10:25:35 +02'00'

Oriol Rovira Gatell
Cap de l’Àrea de Provisió del Servei
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