INFORME DE NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
exp. 9_CSA_2021
I.- Antecedents i idoneïtat del contracte
En el marc de l’activitat del Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA), ha sorgit la necessitat
que es promogui l’expedient adient pel contracte de subministrament de 12 monitors
multparamètrics i una central de monitoratge per a la Unitat de Cures Intensives, 2 monitors
multiparamètrics per a la Rea i 3 equips d’anestèsia pel Bloc Quirúrgic del Consorci Sanitari de
l’Anoia, amb la finalitat que aquesta impacti positivament en el servei assistencial i permeti seguir
garantint el servei d’assistència mèdica als pacients del CSA. Aquesta contractació compta amb
el suport del Servei Català de la Salut en el marc dels ajuts PERT.
Que donat que el CSA no disposa de mitjans propis per a poder realitzar l’objecte del contracte, es
fa necessari endegar la licitació esmentada amb els termes i condicions que es detallen a
continuació.
II.- Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació.
Procediment de licitació, durada i divisió en lots
Per la naturalesa objecte del contracte a licitar, es considera adient tramitar la licitació mitjançant el
procediment obert harmonitzat, atès que es tracte d’un subministrament amb un valor estimat superior
a 214.000 euros sense IVA.
No suposa un compra pública d’Innovació.
Sí hi ha accés a dades personals, amb la finalitat de realitzar el manteniment.
Termini de durada del contracte és de 6 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
L’objecte del contracte es divideix en 2 lots:
Lot 1: Subministrament de 12 monitors multparamètrics i una central de monitoratge per a la
Unitat de Cures Intensives i 2 monitors multiparamètrics per a la Rea del CSA.
Lot 2: Subministrament de 3 equips d’anestèsia pel Bloc Quirúrgic del CSA.
o
o

La mateixa empresa pot presentar oferta per als dos lots o un d’ells.
Obligatorietat de licitar a lots sencers (les ofertes relatives a cada lot s’han de referir a
la totalitat d’articles que integren el lot).

a) Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
a.1 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació es determina a tant alçat, i és de 365.000 euros sense IVA i de 441.650
euros amb IVA.

a.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 365.000 sense IVA
El mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha obtingut d’acord amb els criteris
establerts a l’article 101 de la LCSP. En concret, i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat
del contracte s’ha calculat tenint en compte els preus actuals del mercat, el volum dels contractes
successius similars adjudicats pel CSA, els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals
vigents, en concret els costos laborals derivats dels convenis col·lectius d’aplicació i les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
(sense iva)
Lot 1.- 215.000 €
Lot 2.- 150.000 €

365.000 €

IMPORT MODIFICACIONS (sense iva )

------

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC)
(sense IVA)

IMPORT PRÒRROGUES (sense iva)

------

365.000 €

Modificació previstes del contracte
No es preveu modificacions
Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
És obligatòria la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o que figurin en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea.
SI
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Per Lot
Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes:
o Import igual o superior a:
Lot 1. - 215.000 €
Lot 2. -150.000 €
La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera:
•

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte: declaració responsable acreditativa.

En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic ha
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i
llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de econòmica/financera i tècnica de l’empresari

Igualment, es reconeixen plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya per acreditar les seves condicions de
solvència econòmica, financera, tècnica i professional.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
Per Lot X
X Relació dels principals subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o
per una declaració de l’empresari.
S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels serveis l’any de més execució sigui igual o
superior al 70 per cent del valor estimat del contracte
Igualment, quan, per una raó vàlida, l’empresa licitadora no estigui en condicions de presentar les
referències sol·licitades, se l’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà
de qualsevol altre document que l’Administració consideri apropiat.
Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans
d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb aquestes,
sempre que demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, juntament
amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de disponibilitat de la
solvència i mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts, acompanyat de la documentació
acreditativa dels elements de solvència compromesos.
Criteris d’adjudicació
La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb els següents
criteris i puntuacions:
1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B): MÀXIM 49 PUNTS per lot
LOT 1
CENTRAL DE MONITORATGE
1. Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents
paràmetres sense dur a confusió. (fins a 8 punts)
2. Alarmes - Es valorarà com són els tipus d'alarmes, com es regula la intensitat del volum i com
ofereixen la detecció de situacions crítiques pel pacient. (fins a 2 punts)
3. Informació alarmes - Es valorarà la claredat i precisió dels missatges de les alarmes per tal
d'identificar amb rapidesa la informació que el professional ha de rebre. (fins a 2 punts)
4. Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i
com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 7 punts)

MONITOR MULTIPARAMÈTRIC CAPÇALERA
5. Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents
paràmetres sense dur a confusió. (fins a 8 punts)
6. Disseny de l'equip - Es valorarà que el disseny de l'equip permeti reduir el nombre de passos
necessaris per a col·locar el fungible i com aquest ofereix una millor experiència al personal sanitari
durant el seu ús. (fins a 7 punts)
7. Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i
com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 7 punts)
MÒDULS MULTIPARAMÈTRICS AMB PANTALLA
8. Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents
paràmetres sense dur a confusió. (fins a 4 punts)
9. Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i
com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 4 punts)
LOT 2
EQUIPS D’ANESTÈSIA
1. Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents
paràmetres sense dur a confusió. (fins a 9 punts)
2. Alarmes - Es valorarà com són els tipus d'alarmes, com es regula la intensitat del volum i com
ofereixen la detecció de situacions crítiques pel pacient. (fins a 3 punts)
3. Informació alarmes - Es valorarà la claredat i precisió dels missatges de les alarmes per tal
d'identificar amb rapidesa la informació que el professional ha de rebre. (fins a 4 punts)
4. Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i
com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 8 punts)
5. Disseny de l'equip - Es valorarà que el disseny de l'equip permeti reduir el nombre de passos
necessaris per a col·locar el fungible i com aquest ofereix una millor experiència al personal sanitari
durant el seu ús. (fins a 8 punts)
MONITOR MULTIPARAMÈTRIC
6. Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiqui clarament els diferents
paràmetres sense dur a confusió. (fins a 9 punts)
7. Visualització de paràmetres - Es valorarà el format amb què es mostren els diferents paràmetres i
com aquests ofereixen el detall de la informació que se n'extreu. (fins a 8 punts)
*En cas que la oferta no obtingui una puntuació mínima de 25 punts en aquest apartat, serà
exclosa i no es procedirà a l’obertura del sobre C
A cadascuna de les valoracions dels criteris anteriors s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els
resultats per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝 = P × 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑜𝑜𝑝𝑝 / 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣

On:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑜𝑜𝑝𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada

Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 80% dels punts previstos en cadascun dels criteris
i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor
inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada

2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): MÀXIM 51
PUNTS per Lot
LOT 1
2.1 PREU OFERTA ECONÒMICA: (fins a 22 punts)
Es valorarà el preu de l’oferta del subministrament de l’equipament d’acord amb la següent
fórmula de valoració:

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑂v = Oferta a valorar
𝑂𝑂m = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝐼l= Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1
P = Punts criteri econòmic:22
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació
2.1 – ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 29 punts):
CENTRAL DE MONITORATGE (fins a 2 punts):
1. Mòdul accés remot - S'atorgarà 2 punts en cas d'aportar el mòdul de software per l'accés
remot del suport tècnic i manteniment amb capacitat pel diagnòstic, monitorització del
sistema, notificació d'events, actualitzacions i gestió de llicències, durant el funcionament
normal de la central. S'atorgaran 0 punts en cas de no aportar aquesta prestació.
MONITOR MULTIPARAMÈTRIC CAPÇALERA (fins a 27 punts):
2. Algoritme d'arrítmies - S'atorgarà 4 punts en cas de que el monitor de pacient incorpori un
algoritme d'arrítmies que analitzi simultàniament més de dues derivació per millorar la qualitat
en la detecció d'events, sensibilitat i reducció de falses alarmes, s'atorgaran 2 punts en cas de
que ho analitzi simultàniament amb més d'una derivació i 0 punts en cas de no tenir cap
d'aquestes prestacions.
3. Tecnologia PANI - S'atorgarà 4 punts en cas de que el monitor de pacient incorpori la
tecnologia PANI (Pressió Arterial No Invasiva) amb mètode oscil·lomètric que utilitzi un canal
per a pressuritzar el maneguet i l'altre per a detectar les pulsacions arterials del pacient amb
la finalitat de millorar la precisió en situacions d'hipotensió, moviment o presència d’arrítmies.
S'atorgaran 0 punts en cas de no oferir aquesta prestació.
4. Identificació pacient - S'atorgarà 2 punts en cas de que el monitor de pacient pugui identificar
el pacient amb la lectura d'un codi de barres identificatiu. En cas d'aportar aquesta prestació
caldrà aportar 1 lector de codi de barres, compatible amb la lectura del monitor, per cadascun

dels equips. S'atorgaran 0 punts en cas de no tenir aquesta prestació.
5. Mòdul de CO2 - S'atorgarà 5 punts en cas de subministrar 1 mòdul de CO2 per monitoritzar
la capnografia del pacient durant el trasllat. S'atorgaran 0 punts en cas de no oferir aquesta
prestació.
6. Sistema vertical de subjecció UCI - S'atorgarà 4 punts en cas de subministrar un nou sistema
de subjecció vertical pels nous monitors multiparamètrics de capçalera, compatible amb el
sistema horitzontal que ja hi ha instal·lat, per cadascun dels boxes de la UCI del CSA.
S'atorgaran 0 punts en cas de no oferir aquesta prestació. En el cas d'oferir aquest
sistema, caldrà aportar en el Sobre C el disseny i descripció tècnica del sistema ofert.
7. Ampliació de garantia - Es valorarà amb 2 punts per cada any addicional de garantia que
s'ofereixi podent oferir fins un màxim de 3 anys addicionals de garantia. Cal que els anys
addicionals oferts siguin per cadascun dels equips inclosos en aquest lot. (fins a 6 punts)
8. Ampliació revisió de manteniment preventiu anual dels equips - S'atorgarà 2 punts en cas
d'oferir una 2a revisió preventiva a l'any, i 0 punts en cas de no oferir-la. D’acord amb allò
prevista al PPT es requereix una revisió preventiva anual mínima, però el licitador
podrà oferir una 2a revisió preventiva durant el període de garantia ofert.
LOT 2
2.1 PREU OFERTA ECONÒMICA: (fins a 23 punts)
Es valorarà el preu de l’oferta del subministrament de l’equipament d’acord amb la següent
fórmula de valoració:
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑂v = Oferta a valorar
𝑂𝑂m = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝐼l= Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1
P = Punts criteri econòmic:23
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació
2.1 – ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 28
punts):
EQUIP ANESTÈSIA (fins a 15 punts)
2. Espirometria en boca de pacient - S'atorgarà 2 punts en cas de que el sistema permeti
medir l'espirometria en boca del pacient. S'atorgaran 0 punts en cas de no oferir aquesta
prestació.
3. Sistema insuflació - S'atorgarà 5 punts en cas de que el sistema d'insuflació d'injecció sigui
mitjançant una vàlvula proporcional electrodinàmica. S'atorgaran 0 punts en cas de no tenir
aquesta prestació.
4. Trigger de fluxe - S'atorgarà 3 punts en cas de que el sistema tingui un trigger inferior a 0,5
l/min, d'alta sensibilitat davant d'activitat espontània del pacient,1 punt en cas de tenir un
trigger de 0,5 a 1 l/min i 0 punts en cas de no tenir cap d'aquestes prestacions. (fins a 3
punts)

5. Fuites - S'atorgarà 5 punts en cas de que el sistema aporti un sistema físic per a la
visualització i quantificació de les fuites. S'atorgaran 0 punts en cas de no tenir aquesta
prestació.
EQUIP MULTI PARAMÈTRIC (fins a 13 punts)
6. Algoritme d'arritmies - S'atorgarà 4 punts en cas de que el monitor de pacient incorpori un
algoritme d'arritmies que analitzi simultàniament més d'una derivació per millorar la qualitat en
la detecció d'events, sensibilitat i reducció de falses alarmes. S'atorgaran 0 punts en cas de
no tenir aquesta prestació.
7. Ampliació de garantia - Es valorarà amb 2 punts per cada any addicional de garantia, que
s'ofereix, respecte el mínim requerit el PPT, podent oferir fins un màxim de 3 anys addicionals
de garantia. Cal que els anys addicionals oferts siguin per cadascun dels equips inclosos en
aquest lot. (fins a 6 punts)
8. Ampliació revisió de manteniment preventiu anual dels equips - S'atorgarà 3 punts en cas
d'oferir una 2a revisió preventiva a l'any. Segons el PPT es requereix d'un mínim d'una revisió
preventiva anual però el licitador podrà oferir una 2a revisió preventiva durant el període de
garantia ofert. (fins a 3 punts)
Es seleccionarà per a formar part del contracte l’oferta que obtingui una millor puntuació. En cas que
el contracte es divideixi en lots segons l’apartat A del quadre de característiques, es seleccionarà, per
cada lot, l’oferta que obtingui una millor puntuació.
Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses on les proposicions econòmiques de
les quals superin els preus màxims establerts a l’apartat B del quadre de característiques.
Condicions especials d’execució i obligacions essencials
Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics següents .
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i
d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista
està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de
la imatge.
Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han de
realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots.
Obligacions relatives a la protecció de les dades
1. Finalitat a la que poden destinar les dades personals el CSA cedeix al contractista: Per tasques
de manteniment del equipaments.
2. El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, citada a continuació, i la respectaran en tots i cadascun
dels seus termes:
-

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i altre
normativa d'aplicació

-

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals

3. Caldrà comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l’execució del contracte, de la
informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
4. Obligació del contractista de presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració
sobre on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de
comunicar qualsevol canvi en les dades facilitades; així com l’obligació dels licitadors d’indicar en
les seves ofertes si tenen previst subcontractar els servidors o serveis associats a aquests, amb
indicació el nombre o perfil empresarials dels subcontractistes, que s’haurà de definir per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica
Obligacions laborals
-

És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el conveni
col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin desenvolupar
tasques a l’empara d’aquest contracte.

Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i
de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta d’obligacions d'ordre laboral,

social i mediambiental per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre
seguretat i salut laboral
Obligacions relatives a les UTE
-

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència
econòmica i financera, la formes de responsabilitat serà conjunta entre l’empresa i les entitats
esmentades en l’execució del contracte, i totes les empreses que conformen la UTE són
responsables solidàriament.

-

Així mateix, s’estableix determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial
naturalesa, siguin executades directament per la mateixa empresa licitadora. i els treballs són
els següents: NO aplica.

-

En el cas d'una oferta presentada per una UTE els treballs són els següents: NO aplica.
nomes podran ser executats per un participant d’aquesta UTE.
Obligacions relatives a mesures de seguretat i salut, que es detallen en l’Annex 7 del PCAP

El contractista ha de complir d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General
de Contractació Pública, de mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder
executar el contracte correctament i que són les que consten a les “Recomanacions per a empreses i
persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte
del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya, que s’adjunten com a annex al present Quadre de Característiques. Aquestes
mesures han estat validades pel Servei de Prevenció de riscos laborals del CSA
Responsable del contracte
La persona responsable del contracte serà la Sra. Carme Borrega Vilaseca, Directora
d’Infraestructures i Serveis Generals.

Sra. Carme Borrega Vilaseca
Directora d’Infraestructures i Serveis Generals
Consorci Sanitari de l’Anoia

