Millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Ctra CClau OP.MB-06015.F3 Descripció 60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Licitació Execució de les obres

Id

5

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Copcisa, SA
Programació treballs memòria constructiva (0-58)
Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

46,50

12,00
Memòria de seguretat i salut (0-14)
4,50
Sistema de gestió (0-5)
2,50
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
2,50
Anàlisi situacions emergència (0-3)
2,50
Sistemes de participació (0-3)
Inversió programa mediambiental (0-7)
6,50
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
1,00
81,50
8,00 VALORACIÓ TÈCNICA
7,50 PUNTUACIÓ TÈCNICA
100,00

18,00
10,00
10,00
5,00
0,00
3,50

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

Increment notable de les activitats de projecte.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9000 i ISO 14000
4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés limitat.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Arreglar el camins d'accés. Juntes waterstop.Diwidags especials per
garantir l'estanqueitat. Substitució de la unió soldada per
maniguets Victaulic. Banda de senyalització en canalització rasa.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i específica.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
10,00
Estructura adequada especificant dedicacions.

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)

0,00

No aplica a la licitació.

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

3,50

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Tècnica de rehabilitació de paviments (Paramix), Sistema de gestió i
control d'equips de Seg. Sal., Plataforma de doble càrrega a edificació,
etc.
Observacions generals

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra a menys de 10 km
Magatzem de Copcisa a la Roca del Vallés
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Millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Ctra CClau OP.MB-06015.F3 Descripció 60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Licitació Execució de les obres

Id

1

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, SAU (UTE)
Programació treballs memòria constructiva (0-58)
Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

45,50

Memòria de seguretat i salut (0-14)
Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)
Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
8,00 VALORACIÓ TÈCNICA
7,50 PUNTUACIÓ TÈCNICA

18,00
10,00
10,00
5,00
0,00
2,50

12,00
4,50
2,50
2,50
2,50

6,50
1,00
80,50

99,00

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

Increment notable de les activitats de projecte.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9000 i ISO 14000
4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés limitat.
Rasadora. Video de l'estat de la canonada un cop finalitzada l'obra i cada
6 mesos durant garantia. Prova de pressió a la canonada al final de l'obra
i cada 6 mesos fins final garantia.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

2,50
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i específica.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
10,00
Estructura adequada especificant dedicacions.

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)

0,00

No aplica a la licitació.

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

2,50

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
SIG, Gestió.

Observacions generals

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km
Centre de Conservació a Parets del Vallés
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Millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Ctra CClau OP.MB-06015.F3 Descripció 60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Licitació Execució de les obres

Id

2

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Cobra, Instalaciones y Servicios, SA & Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA (UTE)
Programació treballs memòria constructiva (0-58)
Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

44,50

Memòria de seguretat i salut (0-14)
Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)
Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
8,00 VALORACIÓ TÈCNICA
7,50 PUNTUACIÓ TÈCNICA

18,00
9,00
10,00
5,00
0,00
2,50

12,00
4,50
2,50
2,50
2,50

6,50
1,00
79,50

98,00

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

Increment notable de les activitats de projecte.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9000 i ISO 14000
4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
2,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés molt limitat.
Inspecció i control successiu de la via. Protecció de l'arbrat. Renta rodes.
Tubs rígids de PVC lliures d'halògens. Càmera termogràfica (verificar
posada en marxa dels equips).

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

- Instal·ació de ventiladors portàtils per treure pols.
2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i específica.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
10,00
Estructura adequada especificant dedicacions.

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)

0,00

No aplica a la licitació.

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

2,50

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Georadar, Ferrophom (detecció de SSAA), Scattering (Mesura pols)
Gestió i control accessos. Etc

Observacions generals

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km
Oficines i magatzem a les Franqueses del Vallès
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Millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Ctra CClau OP.MB-06015.F3 Descripció 60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Licitació Execució de les obres

Id

4

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Constructora de Calaf, SAU
Programació treballs memòria constructiva (0-58)
Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

44,00

Memòria de seguretat i salut (0-14)
Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)
Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
8,00 VALORACIÓ TÈCNICA
7,50 PUNTUACIÓ TÈCNICA

18,00
10,00
10,00
5,00
0,00
1,00

12,00
4,50
2,50
2,50
2,50

6,50
1,00
79,00

97,50

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

Increment notable de les activitats de projecte.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9000 i ISO 14000
4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés limitat.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Rasadora. Ajust del perfil canonada. Mort de formigó per evitar el cop
d'ariet en la connexió fossa-PE.Diwidags especials per millora
estanqueïtat.Bandes negres en la senyalizació horitzontal.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i específica.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
10,00
Estructura adequada especificant dedicacions.

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)

0,00

No aplica a la licitació.

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

1,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
BIM. I+D+I rasadores. Eines de gestió.

Observacions generals

Disposa d’instal·lacions pròpies a més de 50 km de l'obra.
Seu central a Calaf.
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Millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Ctra CClau OP.MB-06015.F3 Descripció 60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Licitació Execució de les obres

Id

3

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SL
Programació treballs memòria constructiva (0-58)
Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

39,00

Memòria de seguretat i salut (0-14)
Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)
Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
8,00 VALORACIÓ TÈCNICA
7,50 PUNTUACIÓ TÈCNICA

18,00
9,00
10,00
0,00
0,00
2,00

12,00
4,50
2,50
2,50
2,50

6,50
1,00
74,00

92,50

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

Increment notable de les activitats de projecte.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9000 i ISO 14000
4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
2,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés molt limitat.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

BIM. Dipòsit prefabricat. Junta acerrojada BLS en canonada fossa.
Proves de pressió.Revisió de les instal·lacions elèctriques. Gestió.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i específica.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
10,00
Estructura adequada especificant dedicacions.

0,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per a menys del 50% dels capítols
objecte de subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)

0,00

No aplica a la licitació.

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Grups de Màster, web CEEC. etc.

Observacions generals

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 25 i 40 km
Oficines i magatzem a Badalona
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