ACORD
Exp. IO 02/15
____________________________________________________________

En l’expedient administratiu de contractació IO 2/15 relatiu a les Obres de
construcció de la Nova Unitat de Cures Intensives (UCI-SEMICRÍTICS) de
l’Hospital Sta. Caterina de l’IAS, en sessió de Consell d’Administració de l’IAS,
de data 21 de febrer de 2017, s’ha dictat el següent Acord:
“Vista la licitació que es porta a terme per la Direcció de Serveis Generals de
l’IAS, en relació a l’expedient IO 02/15 de les Obres de construcció de la nova
Unitat de Cures Intensives (UCI semicrítics) de l’Hospital Sta.Caterina de l’IAS,
per un import màxim de licitació de 1.919.955,46€ iva exclòs; pvp total
2.323.146,11€ iva inclòs.
Tot plegat per procediment OBERT a l’empara de l’article 157 i següents del
TRLCSP, RDL 3/2011 de 14 de novembre.
Atès que els tècnics de la Direcció han fet l’anàlisi de les ofertes presentades i
s’han avaluat conforme els criteris de valoració exposats en el Plec de prescripcions tècniques i quadre de característiques del Plec de Clàusules administratives de l’expedient de contractació administrativa, d’acord amb el següent
resum de l’informe:
“Antecedents
L’IAS és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública
de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el
Departament de Benestar i Família.
L’Institut d’Assistència Sanitària presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona serveis
d’atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i
diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l’Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic
de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalària Martí i Julià.
Sobre una superfície total de 114 mil m2, al Parc Hospitalari Martí i Julià s’hi troben sis edificis
principals que acullen diferents serveis (veure documentació gràfica):








L’Edifici Santa Caterina
L’Edifici Els Til·lers.
L’Edifici Socio Sanitari.
L’Edifici La Mancomunitat 1.
L’Edifici La Mancomunitat 2.
L’Edifici SALT-TMS.

A la Regió Sanitària de Girona s’ha detectat una manca de llits de cures intensives polivalents

per atendre a la totalitat del pacients crítics que es generen en el territori. Una estimació recent
situa aquesta xifra en un 15% de pacients crítics en excés. Això fa que alguns d’aquests
pacients necessitin ser traslladats fora de Girona amb el perjudici personal, familiar i social
que aquest fet comporta.
Dins del marc de col·laboració que estableix l’aliança estratègica de l’Institut d’Assistència
Sanitària i l’ICS Girona i la gerència compartida, es planteja el projecte de la nova unitat de
crítics per l’Hospital Santa Caterina per donar assistència (de manera complementària a la
unitat de l’Hospital Trueta) a la totalitat dels pacients crítics del territori, amb una població de
825.000 habitants.
Per donar resposta a aquesta necessitat es va redactar un pla funcional aprovat per part de la
Direcció general de planificació i recerca en Salut que va endegar el procés de disseny i
construcció de la nova UCI de l’HSC.
Les fases en les quals es desplega tot el procés de construcció de la nova UCI són:

1. Redacció del projecte bàsic detallat i projecte de llicències (arquitectura i instal·lacions)
(Ja completada).
2. Sol·licitud de les llicències d’obra i ambiental (Ja completada).
3. Actual licitació de l’obra en el format projecte executiu i constructiu més obra objecte
d’aquesta licitació.
L’objecte d’aquest concurs inclou la redacció del projecte executiu/constructiu i la direcció
facultativa d’obres (d’arquitectura i enginyeria), i les obres en format “claus en mà” de la
nova Unitat de Cures Intensives UCI-SEMICRÍTICS de l’Hospital Santa Caterina al Parc
Hospitalari Martí i Julià.
Aquestes noves obres i instal·lacions, permetran disposar d’una unitat de cures intensives
adequades per fer front a la nova demanda assistencial .Aquest fet permetrà poder fer front a
l’increment de l’activitat assistencial que, segons l’informe de la regió sanitària de Girona,
posa de manifest la necessitat de disposar d’una unitat de cures intensives (UCI-Semicrítics) de
l’Hospital Santa Caterina.
Informe d’adjudicació del projecte i obra de la nova UCI- semicrítics del HSC
Per tal d’iniciar la construcció del nou centre es va posar en marxa a través de l’expedient
IO2/15 la licitació del projecte més obra.
S’han presentat a la licitació 6 empreses i UTES. El llistat de les quals és:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cobra Instalaciones y Servicios, SA; Villa‐reyes, S.L. (UTE)
Copisa Constructora Pirenaica, SA
Dominion Industry & Infrastructures, SL‐Serveis Obres i Manteniment, SL (UTE)
Dragados, SA
Top Proyectos & Contratas, SL
Vias y Construcciones, SA

En sessió de la mesa del dia 16 de gener de 2017 es va procedir a l’obertura dels sobres B de la
licitació i en sessió del dia 1 de febrer de 2017 a l’obertura dels sobres C amb les propostes
econòmiques dels licitadors.
En el present informe es detalla la puntuació obtinguda pels licitadors després de la valoració
de les propostes per part dels serveis tècnics de l’IAS i del CatSalut. A l’annex 1 s’adjunta el
detall de l’avaluació de les ofertes.

Valoració dels apartats econòmics corresponent a la documentació dels sobres C
Segons el plec de la licitació la puntuació màxima d’aquest criteri serà de 50 punts. Una oferta es considerarà desproporcionada o
anormalment baixa si el seu total es inferior al 10% de l’import de licitació. Les ofertes considerades desproporcionades o anormalment baixes
no seran excloses de la valoració. El procediment de càlcul per a ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

 En el cas que no existeixin ofertes inferiors a la considerada desproporcionada o anormalment baixa es puntuarà d’acord amb la següent fórmula:

V = (POE ) X


Oferta a valorar

]

Si hi ha ofertes econòmiques inferiors a la considerada desproporcionada o anormalment baixa, les ofertes es puntuaran de la següent
manera:
a)

Les ofertes econòmiques superiors a la possible oferta considerada anormalment baixa o desproporcionada; (<10% de baixa
respecte del preu de licitació):

V = (POE – 1) X
b)

Baixa desproporcionada
Oferta a valorar

[

]

Les ofertes econòmiques iguals o inferiors a la possible oferta considerada anormalment baixa o desproporcionada; (> 10% de
baixa respecte del preu de licitació):

V= 1 *
On

Oferta més baixa admesa

[

[

Baixa desproporcionada - Oferta a valorar
] + ( POE – 1 )

Baixa desproporcionada - Oferta més baixa admesa

V = valor de la puntuació econòmica final de cada oferta

POE = puntuació màxima de l’Oferta Econòmica, en aquest cas 50 punts
Tipus de licitació = Import de sortida (preu màxim) que consta en el plec.
Baixa desproporcionada = Import corresponent a la reducció del 10 % sobre el tipus de licitació
Oferta a valorar = Import de les diferents ofertes presentades

Propostes dels licitadors i puntuació que se’n deriva segons l’aplicació de la fórmula de càlcul (Sobres C)
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OFERTA ECONÒMICA

1 VALORACIÓ ECONÒMICA [0‐50]

50

Valoració econòmica total segons fòrmula de càlcul segons PCA i QC
Import de licitació (IVA inclòs)
2.323.146,11 €
Import de licitació (sense IVA)
Límit proposta desproporcionada
Proposta més econòmica

1.919.955,46 € Proposta licitador
1.727.959,91 €
1.705.602,03 €

1.727.960,40 €

1.705.602,03 €

1.729.879,87 €

1.727.959,92 €

1.727.950,00 €

1.727.959,92 €

Valoració dels apartats tècnics corresponent a la documentació dels sobres B
Aquesta licitació i la filosofia que la inspira és un intent de redefinir les relacions i les
dinàmiques que s’estableixen en la definició del projecte executiu/constructiu i la
construcció de l’obra. El sistema de gestió de projecte i de gestió d’obra (com es pot
apreciar segons els criteris de puntuació) s’ha de basar en una sèrie de principis bàsics
que han de regir tot el procés:

 Treball en equip pluridisciplinar entre personal assistencial, equip redactor i gestor d’obra, constructora, subcontractistes i industrials implicats en totes les fases
de la construcció i planificació de l’edifici. Es considera, també especialment important, la implicació dels industrials implicats en la fase de definició del projecte
constructiu.

 Alineació d’objectius, valors i dinàmiques de funcionament de tot l’equip. Es
considera imprescindible aquesta alineació per dedicar tot el temps i esforços de
l’equip en aconseguir la màxima qualitat, la màxima efectivitat i la màxima eficiència amb el mínim cost i termini possible.

 Implementació del sistema de gestió lean construction i lean design.
 Utilització exclusiva i intensiva de sistemes de representació i disseny BIM per la
fase de gestió de projecte i construcció per part de tot l’equip tècnic i industrials.

 Seguiment de la planificació amb sistemes de “pull planning”, metodologies
àgils, lean, “last planner” o similar.

 Les possibles petites modificacions de projecte (dins del marc definit del projecte
bàsic) s’han d’interpretar i avaluar com a millores del mateix (millora continua o
“kaizen”) sempre en la direcció dels objectius alineats de tot l’equip de disseny
(millorar la qualitat funcional i constructiva, reduir el termini i els costos,
l’afectació al funcionament de l’hospital, etc).

 Acurades i adaptades propostes a la realitat de l’hospital de processos constructius, implantacions d’obra, i equips de professionals que ofereixin el mínim termini, la màxima seguretat i qualitat i la mínima afectació als serveis de l’hospital,
actualment en funcionament.
Els criteris de puntuació detallats al plec de la licitació valoraven tot una sèrie de
conceptes on es repartien els punts i una sèrie de categories amb criteris per establir un
escalat en les puntuacions. Tot i que s’ha valorat cada un dels apartats de manera
individual segons els criteris que constaven a cada un d’ells, s’ha considerat d’especial
rellevància, també, la coherència de la oferta en la seva globalitat.
El detall de la valoració de cada apartat sobre cada una de les propostes dels licitadors es
troba a l’annex 1 (en fulla de càlcul). En el següent capítol es resumeix la puntuació de
cada apartat i es clarifica de manera global els criteris emprats.

2.1 Proposta de termini [0‐5]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
2.1 Proposta de termini [0‐5]

Es proposa una reducció del termini d'obra entre 4 i 6 setmanes. La justificació es completa,
coherent amb la resta de la proposta tècnica i els diagrames de precedències i diagrames de
Gannt. Es proposen mesures de "pull planning" i es detalla totes les fites de projecte amb tots els
punts de comanda, terminis de subministrament, etc. La proposta de coordinació amb industrials i
subministradors es coherent globament amb la reducció de termini proposada[3‐5]
Es proposa una reducció del termini d'obra entre 2 i 4 setmanes. La justificació es completa,
coherent amb la resta de la proposta tècnica i els diagrames de precedències i diagrames de
Gannt. Es proposen algunes mesures de "pull planning" i es detallen algunes fites de projecte amb
tots els punts de comanda, terminis de subministrament, etc. La proposta de coordinació amb
industrials i subministradors es coherent globament amb la reducció de termini proposada[1‐3]
La proposta de termini es la proposada en projecte sense cap més justificació o alguna proposta o
justificació no coherent amb la resta de la proposta. [0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
2.1 Proposta de termini [0‐5]

Copisa
5

Dominion,
SEROM (UTE)
5
5

Dragados

Top
4

Vias
5

Les empreses que van proposar una reducció del termini d'obra de 6 setmanes, justifiquen
metodologia Lean Construction i Last Planner com sistema de control de compliment
d'activitats i recursos. Pull Planning per a la planificació per fluxe. Reunions setmanals
amb subcontractats. Fites de projecte amb els punts de comanda i terminis
subministrament. Taules variacions mensuals i evolució del nombre d'equips i treballadors.
Descripció instal·lacions i mitjans proposats. Aquestes propostes son coherents globalment
amb la reducció de termini proposada i per tant reben la puntuació màxima de 5 punts.
La empresa Dragados S.A. que, tot i que la seva justificació es presenta per metodologia
Lean i diverses i coherents propostes (per exemple, dies teòrics per activitat amb
coeficients de rendiments i dies de planificació; pla de treball plantejat en Microsoft
project ; pla d'obra justifica la minimització del nombre d'equips i la minimització
d'interferències) proposa una reducció de 5 setmanes. Reben per tant una puntuació de 4
punts.

2.2 Xarxa o diagrama de precedència [0‐3]

5

Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
2.2 Xarxa o diagrama de precedència [0‐3]
S'inclou un diagrama de precedències i és coherent amb l'obra a executar i denota un excel∙lent
coneixement de l’obra. Incorpora tots els punts de comanda i les fites de disseny ( especilament
les relacionades amb el projecte constructiu i de muntatge). Incorpora també limits temporals
(portes o sprints) per les diferents tasques i activitats de manera que es planifiquen cada reunió
de seguiment (metodologia last planner) i es coherent amb la resta de la metodologia de gestió de
projecte i obra proposada. Incorpora iniciatives i metodologies lean design i lean construction
coherents amb tota la resta de proposta[2‐3]
El diagrama de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar.
S'incorporen punts de comanda del principals subministraments. A'incorporen alguns elements de
metodologia de gestió lean construction [1‐2]
El diagrama de precedències presentada manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a
executar [0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
2.2 Xarxa o diagrama de precedència [0‐3]

Copisa
3

Dominion,
SEROM (UTE)
3
3

Dragados

Top
3

Vias
3

Les 6 empreses presentades obtenen el màxim de puntuació (3 punts) donat que inclouen
diagrama de precedències coherent amb l'obra a executar i denoten un excel·lent
coneixement de l’obra. Incorporen punts de comanda i fites de disseny. Incorporen també
límits temporals per les diferents tasques i activitats de manera que es planifiquen cada
reunió de seguiment i son coherents amb la resta de la metodologia de gestió de projecte i
obra proposada. Proposen iniciatives i metodologies lean design i lean construction
coherents amb les seves propostes.

2.3 Diagrama de Gannt i coherència del pla de treballs en relació a l'oferta [0‐2]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
2.3 Diagrama de Gannt i coherència del pla de treballs en relació a l'oferta [0‐2]
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. S'incorporen elements, iniciatives i metodologies per la millora del
fluxe de l'obra i elements de lean design i lean construction coherents amb la proposta
metodològica de la resta de la memòria i especialment amb el diagrama de precedències. [2]
El pla de treballs és coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un coneixement adequat de
l’obra a realitzar [1‐2]
El pla de treballs és incomplet i escàs [0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):

3

Cobra
Villareyes
(UTE)
2.3 Diagrama de Gannt i coherència del pla de treballs en
relació a l'oferta [0‐2]

Dominion,
SEROM (UTE)

Copisa
2

2

Dragados

2

Top
2

Vias
2

2

Les 6 empreses presentades obtenen el màxim de puntuació (2 punts) donat que els seus
plans de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un
coneixement de l'obra a realitzar amb propostes de divisió per diferents fases i planificació
detallada per dates, càlculs de rendiments globals, taules de rendiments, Diagrames de
Camí crític, planificació de recursos humans, equips i mitjans. Totes les ofertes incorporen
elements, iniciatives i metodologies per la millora del fluxe de l'obra i elements de lean
design i lean construction coherents amb les seves propostes metodològiques i amb els seus
diagrames de precedències.

3.1 Equip redactor i de disseny proposat: arquitectura [6]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
3.1 Equip redactor i de disseny proposat: arquitectura [6]
Es proposa una estructura per l'equip redactor excel∙lent, amb àmplis coneixements i experiència
en sistemes de representació en 3D i metodologia BIM. L'equip te ampli coneixement i
experiència en projectes amb aplicació de metodologia Lean , metodologies àgils de gestió de
projectes (Scrum, Kanban, etc). [3‐6]
Es proposa una estructura per l'equip redactor adequada, amb limitats o pocs coneixements i
experiència en sistemes de representació en 3D i metodologia BIM. L'equip té limitat
coneixement i experiència en projectes amb aplicació de metodologia Lean , metodologies àgils
de gestió de projectes (Scrum, Kanban, etc) [1‐3]
Estructura poc adequada (0‐1]
La puntuació podrà ser completada si:
L'equip redactor sempre treballa amb metodologies BIM +1,5

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
3.1 Equip redactor i de disseny proposat: arquitectura [6]

Copisa
5,5

Dominion,
SEROM (UTE)
5,5
5,5

Dragados

Top
4

Vias
5,5

5 de les empreses proposen una estructura per l'equip redactor excel·lent, amb amplis
coneixements i experiència en sistemes de representació en 3D i metodologia BIM i reben
la puntuació de 5,5 punts donat que l’organigrama de la estructura de l'equip redactor
"Vitaller arquitectura" per la seva activitat professional, coneixements, referències d’obres

5,5

al sector sanitari, certificats de bona execució, experiència en sistemes de representació en
3D projectes amb aplicació de metodologies de gestió i certificacions ISO 9001:2008 14006:2011 Ecodisseny de projectes, compleix amb els criteris demanats al plec. També
aquest equip redactor acredita treballar exclusivament amb metodologia BIM (presenten
acreditació i segons plecs +1,5 punts). No es considera donar la màxima puntuació de 6
punts donat que no s'acredita un coneixement àmpliament justificat en metodologia lean.
La empresa Dragados S.A. presenta el organigrama de la estructura de l'equip redactor
"PMMT arquitectura SLP" CV's. Activitat professional, Obres sector sanitari, referències i
certificats de bona execució. Coneixements i experiència en sistemes de representació i
BIM. L'estructura de l'equip proposada és excel·lent (i es considera equivalent a la resta de
propostes) però no s'acredita que tots els projectes es dissenyin amb metodologia BIM. No
s'acredita tampoc un ampli coneixement de la metodologia lean, i per tant es considera per
aquesta empresa una puntuació de 4 punts.
3.2 Equip redactor i de disseny proposat: instal∙lacions [3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
3.2 Equip redactor i de disseny proposat: instal∙lacions [3]
Es proposa una estructura per l'equip redactor excel∙lent, amb àmplis coneixements i experiència
en sistemes de representació en 3D i BIM. L'equip te ampli coneixement i experiència en projectes
amb aplicació de metodologia Lean , metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum, Kanban,
etc). [3]
Es proposa una estructura per l'equip redactor adequada, amb limitats o pocs coneixements i
experiència en sistemes de representació en 3D i BIM. L'equip té limitat coneixement i
experiència en projectes amb aplicació de metodologia Lean , metodologies àgils de gestió de
projectes (Scrum, Kanban, etc) [1‐3]
Estructura poc adequada (0‐1]
La puntuació podrà ser completada si:
L'equip redactor d'instal∙lacions sempre treballa amb metodologies BIM +1
Un dels membres de l'equip és expert en equips electromèdics i es designa com a responsable
d'aquesta àrea + 1

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
3.2 Equip redactor i de disseny proposat: instal∙lacions [3]

Copisa
3

Dominion,
SEROM (UTE)
3
3

Dragados

Top
3

Vias
3

Les 6 empreses presentades obtenen el màxim de puntuació (3 punts) donat que proposen
una estructura per l'equip redactor excel·lent, amb amplis coneixements i experiència en
sistemes de representació en 3D i BIM ( cap d’ells acredita els projectes 100% en BIM).
Els equips proposats, tant Proisotec Enginyeria, SLP com JG INGENIEROS SA i SC
Enginyeria, SL, no tenen coneixements i experiència en projectes amb aplicació de
metodologia Lean, metodologies àgils de gestió de projectes. Sí acrediten experiència i

3

coneixements a l’Àrea de la Salut i treballen en sistemes Revit.

3.3 Equip redactor i de disseny proposat: estructura [1]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:

3.3 Equip redactor i de disseny proposat: estructura [1]
A més dels requeriments mínims de la solvència tècnica, es proposa una estructura per l'equip
redactor excel∙lent, amb àmplis coneixements i experiència en sistemes de representació en 3D i
BIM. L'equip te ampli coneixement i experiència en projectes amb aplicació de metodologia Lean ,
metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum, Kanban, etc) [1]
Estructura poc adequada (0‐1]
La puntuació podrà ser completada si:
L'equip redactor d'estructura sempre treballa amb metodologies BIM +0,5

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
3.3 Equip redactor i de disseny proposat: estructura [1]

Copisa
1

Dominion,
SEROM (UTE)
1
1

Dragados

Top
1

Vias
1

Les 6 empreses presentades obtenen el màxim de puntuació (1 punt) donat que a més dels
requeriments mínims de la solvència tècnica, proposen una estructura per l'equip redactor
excel·lent i experiència en sistemes de representació en 3D i BIM amb un document de
compromís d'utilització del sistema BIM amb les empreses Bernuz Fernández S.L.P. i
ARKITTEC o la empresa BIS structures amb experiència acreditada en estructures similars.
Aquests equips no tenen amplis coneixements i experiència en projectes amb aplicació de
metodologia Lean i metodologies àgils de gestió de projectes.
3.4 Sistemes de representació en fase projecte [2]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:

1

3.4 Sistemes de representació en fase projecte [2]
Es proposen sistemes de representació gràfica i espaial excel∙lents per tal que la comprensió del
personal assistencial sigui elevada i millori la seva percepció del disseny i acabats proposats. Es
proposen per exemple, sistemes de visualització en 3D, maquetes per la representació de les
diferents fases d'obra i procés constructiu, mostres dels materials d'acabat proposat, pilots dels
espais principals i qualsevol altre mitjà que faciliti el procés de coordinació i disseny amb els
interlocutors dels serveis implicats. [1‐2]
Sistemes de representació gràfica i espaial poc adequades [0‐1]
La puntuació podrà ser completada si:
Es proposa una figura de BIM Manager per la fase projecte i obra +1,5

Valoració global (detall a l’annex 1):
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3.4 Sistemes de representació en fase projecte [2]
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Com es desprèn de la filosofia i l’enfocament del plec tot el projecte es desenvoluparà amb
metodologies BIM i de modelat 3D. Aquesta era el punt de partida en quant a sistemes de
representació. Pel correcte desenvolupament del projecte es considera essencial dos
aspectes. Propostes de sistemes de representació i la figura del BIM Manager:

 Aquest apartat es valorava en funció de si els licitadors proposaven sistemes de repre-



sentació gràfiques i espaials que facilitessin la correcta comprensió per part del personal assistencial de tots els detalls del projecte. Les propostes han estat variades per part
dels licitadors: infografies, renderitzats, maquetes, impressions en 3D, propostes
d’espais pilots, sistemes de gestió de mostres....etc. La puntuació s’atorga en funció de
l’interès d’aquestes propostes.
Estructura adequada per afrontar el desenvolupament del projecte en BIM. En aquest
aspecte es considera vital la figura del BIM Manager. Tots els licitadors han proposat
aquesta figura i per tant s’ha completat la seva puntuació en 1,5 punts. De manera que
aquesta ha estat la puntuació mínima de tots els licitadors.

5 de les empreses obtenen el màxim de puntuació (2 punts) donat que proposen sistemes de
representació gràfica i espaial excel·lents per tal que la comprensió del personal
assistencial sigui elevada i millori la seva percepció del disseny i acabats proposats. Es
proposen sistemes de visualització en 3D, maquetes per la representació de les diferents
fases d'obra i procés constructiu, mostres dels materials d'acabat proposat, pilots dels
espais principals i altres mitjans que facilitaran el procés de coordinació i disseny amb els
interlocutors dels serveis implicats.
La empresa Vias y Construcciones, SA obté la puntuació de 1.5 punts donat que proposa
la figura del BIM Manager i el desenvolupament i gestió amb BIM amb una descripció

genèrica i poc detallada en comparació amb la resta de les ofertes on les seves propostes
en gestió de les mostres per la seva valoració, sistemes de visualització 3D, infografies
fotorealistes exteriors i interiors en fase projecte, Impressions 3D de determinats elements i
maquetes, organigrama i descripció molt detallada de la integració de la tecnologia BIM a
les diferents fases de projecte, construcció i execució amb una estructura detallada de
model, submodels, jerarquies i arxius i estàndards, son concretes i particularitzades.

3.5 Sistemes de comunicació, coordinació i participació en fase projecte. Participació dels
subcontractistes [3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
3.5 Sistemes de comunicació, coordinació i participació en fase projecte. Participació dels subcontractistes [
Es proposen sistemes de comunicació i coordinació de l'equip de redacció del projecte
construcctiu i de muntatge excel∙lents . Es proposen per exemple, programes de reunions
presencials, sistemes de comunicació, chats , videoconferència i sistemes de gestió documental
amb seguiment de versions basats en BIM i lean. Es proposa la participació del personal tècnic de
la propietat com un membre més de l'equip de disseny. Es defineixen els principals
subcontractistes i aquests participen en tot moment de la redacció del projecte executiu i de la
coordinació [1‐3]
Sistemes de coordinació i comunicació poc adequats o poc definits [0‐1]
La puntuació podrà ser completada si:
Es proposa una figura d'un expert en lean construction per la fase projecte i obra com a membre
de l'equip +1
S'aporten cartes de compromís de contractació de l'equip de subcontractistes principals i
s'explicita la participació d'aquests en la redacció del projecte executiu +1,5

Valoració global (detall a l’annex 1):
Cobra
Villareyes
(UTE)
3.5 Sistemes de comunicació, coordinació i participació en
fase projecte. Participació dels subcontractistes [3]
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En aquest apartat s’ha valorat la proposta de sistemes de comunicació, i coordinació
coherents ( a nivell de persones, documentació i comunicació ) amb la metodologia de
gestió de projecte segons la filosofia Lean i gestió integrada BIM. Els licitadors que han
obtingut la màxima puntuació (veure detall) han realitzat propostes concretes coherents
amb la proposta global i adaptades al projecte en qüestió. S’han proposat sistemes
concrets d’integració de subcontrastistes, formació d’equips, calendaris concrets de
reunions i definició de sistemes d’indicadors. Les propostes valorades amb dos punts
proposaven la integració dels subcontratistes en fase de disseny i expressaven el
compromís de la gestió del projecte amb metodologia Lean design, però sense concretar
excessivament. S’aporten en aquests casos documents genèrics de descripció de les
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metodologies però sense el nivell de detall de les ofertes millor valorades.

4.1.1 Estudi del procés constructiu [0‐3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:

4.1.1 Estudi del procés constructiu [0‐3]
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra.
S'inclou una descripció exhaustiva dels equips de maquinària i mitjans auxiliars proposats a l'obra.
[2‐3]
Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra [1‐2]
Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica [0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):
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4.1.1 Estudi del procés constructiu [0‐3]
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5 de les empreses obtenen el màxim de puntuació (3 punts) donat que proposen un procés
constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra.
Incloent una descripció exhaustiva dels equips de maquinària i mitjans auxiliars proposats
a l'obra, amb diagrames de Gantt, plànols del sistema execució d’estructures per zones i
fases, fotos 3D del procés, ubicació detallada de les grues proposades. Estudis
pormenoritzats amb sectoritzacions i fases, memòria descriptiva amb personal i
equipaments.
En canvi, Cobra Instalaciones y Servicios, SA obté la puntuació de 1 punt donat que el
procés constructiu descrit no està adaptat a l'obra i es descriu de manera limitada,
genèrica i esquemàticament en 4 fases (Previs-Estructura-tancaments-Instal·lacionsAcabats). Però sense cap més explicació en comparació amb la resta de les propostes.
4.1.2 Millores i avantatges respecte del procés constructiu, materials, acabats i processos
per garantir la qualitat [0‐2]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
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4.1.2 Millores i avantatges respecte del procés constructiu, materials, acabats i processos per garantir la qua
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'elevat
interès (2]
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són adequades (1‐
2]
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’interès molt
limitat (0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
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(UTE)
4.1.2 Millores i avantatges respecte del procés constructiu,
materials, acabats i processos per garantir la qualitat [0‐2]
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Cobra Instalaciones y Servicios, SA i Dragados, SA obtenen el màxim de puntuació (2
punts) donat que proposen millores considerades d’alt interès. Les millores i avantatges
presentades son: Sistema multiform per encofrats sense juntes; Sistema de neteja de rodes
de vehicles; Equip tècnic pel replanteig planols; Equip d'instal·lacions de guardies;
Pintura prèvia de sostre; Brigada de neteja; Panells acústics i robot amb motor per tal de
minimitzar el soroll; Avaluació del CO2 periòdicament i mesures de particules; Sonòmetre;
Sistema antivibratori modular; Grava a les vies per treure la pols. Georadar i radiotecció.
Laboratori mòbil de control elèctric. Control d'accesos. Libre d'incidències al web. Dron
per al seguiment de la obra amb vídeo. Detecció fuites gas, càmara tèrmica, topalls a les
portes i escuma poliuretà. Filmogen per al curat del formigó. Controls materials amb
assaigs i seguiment qualitat. Garantia 10 anys impermeabilització. Mòdel ISO 9001.
Antigrafitis. Vidres autonetejables. Augment aillament 5 cms coberta. Pintures
fotocatàliques. Aïllaments humitats. Drenatges. Aprofitament aigua pluja. Gestor energètic.
Aïllament acústic sanejament. Aïllament grup electrògen. Sistema deep root (arrels
plantes). Millores de bioseguretat i salut. Prevenció nosocomials.
Copisa Constructora Pirenaica, SA obté 1 punt donat que les millores i avantatges
presentades son interessants, però de menys interès que la resta de licitadors : Membrana
d'impermeabilització. Envans provisionals. Morters autonivellants. Informe zero
d'estructures. Auditoria del projecte estructural i estudi flexió de la llosa i càlculs.
Les altres 3 empreses obtenen la puntuació de 1.5 punts donat que Les Millores
proposades és consideren interessants i de valor: Ferralla elaborada al taller seu.
Connectors ràpids. Plaques cartró guix minimitzar el pols i aspiradors. Controls i
mesuradors pols i sorolls. Senyalítica i optimització impacte ambiental. Estudi termogràfic.
Test blower door per comprovar estanqueitats i façanes.
Les millores i avantatges presentades son: 1 sola fase d'execució estructural. Ordenament
execució de la fonamentació (pilars). Accesibilitat vehicles i protecció amb una
marquesina. Replanteig topogràfic. Sensors de só i pols. Sistema solid perfil. reforç
cantoneres envans. telf. 24 hores. Control accesos. Personal de senyalització. Càmara
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termo. Blower door. Impermeabilització façana. Millores constructives coberta i formigó.
Pintures fotocatalítiques. Aïllaments canonades.

4.2.1 Estudi de la implantació d'obra [0‐3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
4.2.1 Estudi de la implantació d'obra [0‐3]
Proposta d'implantació d'obra molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptada a l'obra i al
funcionament de l'hospital. Es contemplen proposta d'espais d'acopis amb utilització de
metodologies de gestió com les 5S i gestió visual. Es descriuen els sistemes i circuits
Proposta d'implantació d'obra descrita adequadament i adaptat a l'obra [1‐2]
Proposta d'implantació d'obra descrita de manera limitada i genèrica [0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):
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4.2.1 Estudi de la implantació d'obra [0‐3]
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Copisa Constructora Pirenaica, SA, Dominion Industry & Infrastructures, SL-Serveis
Obres i Manteniment, SL (UTE) i Top Proyectos & Contratas, SL obtenen 3 punts donat
que les seves propostes d'implantació queden definides de manera molt exhaustiva i amb
gran coneixement de l'obra i l'entorn. Plenament adaptada a l'obra. Procés constructiu
descrit amb diagrama de Gantt, plànols del sistema execució estructures per zones i fases.
Fotos 3D del procés. Estudi pormenoritzat amb sectoritzacions i fases que busquen
minimitzar interferències tant en obra civil com instal·lacions. Descripcions de les zones de
treball. Adjunten memòries descriptives amb personal i equipaments. Utilització de
metodologies de gestió com les 5S i gestió visual Es descriuen els sistemes i circuits
d'aprovisionament i són perfectament adequats.
Vias y Construcciones, SA Dragados, SA i Cobra Instalaciones y Servicios, SA obtenen 2
punts donat que les seves propostes d'implantació, tot i que descriuen les grues proposades,
els plànols d'implantació, torns de treball, el pla d’accessibilitat i d'implantació, els
sistemes i circuits d'aprovisionament, els tancaments acústics i senyalització, la senyalítica
exterior amb sistemes de gestió 5S i Control d’accessos i gestió de residus; Però no son tan
pormenoritzats ni adequades a la obra per comparació com si ho son les 3 altres primeres.

4.2.2 Afectació al funcionament de l'activitat de l'hospital i del parc hospitalari [0‐2]

Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:

2

4.2.2 Afectació al funcionament de l'activitat de l'hospital i del parc hospitalari [0‐2]
L'afectació a l'hospital, segons les implantacions i el pla de treballs presentat és mínima. S'han
descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptada a l'obra. Es descriu i és
coherent amb la planificació d'obra prevista. [2]
L'afectació a l'hospital, segons les implantacions i el pla de treballs presentat és moderada o
alguns aspectes són dificils de valorar. Es descriu de manera adequada i en alguns aspectes de
manera genèrica. Es descriu de manera molt limitada i poc adaptada.[0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
4.2.2 Afectació al funcionament de l'activitat de l'hospital i
del parc hospitalari [0‐2]

Dominion,
SEROM (UTE)

Copisa
1

1

2

Dragados
1,5

Top

Vias
2

Cobra Instalaciones y Servicios, SA i Copisa Constructora Pirenaica, SA obtenen 1 punt
donat que l'afectació a l'hospital descrita de manera genèrica, segons les implantacions i
el pla de treballs presentat consisteix en un estudi de circulació de camions i diferents
aïllaments acústics. Sala de reunions permanent. Mesures contra pols i soroll. Treballs
caps de setmana i festius per minimitzar impacte de la obra a l'activitat. Responsables
seguretat i neteja. Pla seguretat i salut i cohabitació. Càrregues i descàrregues. Els seus
plans de treballs son esquemàtics.
Dragados, SA i Vias y Construcciones, SA obtenen 1.5 punts donat que:
L'afectació a l'hospital es reduirà amb la sectorització a base d'envans amb una pla definit
de manera moderada. Senyalització de recorreguts. Diferents circuits. Mesures per la
prevenció d'infeccions nosocomials. Volta de reconeixement cada 2 hores. Senyalètica per
dirigir les maniobres d'entrada i sortida. Les seves descripcions son moderades amb
mesures preventives de tancaments i d'acord al pla de mesures d’infeccions nosocomials
copiat del Catsalut. Controls de trànsit. Pla d’accessos amb les diferents afectacions
vianants i vehicles. Afectacions ambientals contra sorolls i brutícia genèriques.
Tancaments acústics i 2 sensors de control de soroll. Caseta informació a l'usuari. Fitxes
de comunicació i fulls de control d'obra i metodologia de reunions genèriques.
Top Proyectos & Contratas, SL i Dominion Industry & Infrastructures, SL-Serveis Obres
i Manteniment, SL (UTE) obtenen 2 punts donat que:
L'afectació a l'hospital del pla de treballs descrit amb les interferències crítiques de
manera molt exhaustiva. Es proposen aïllaments de la zona quirúrgica, tancaments
acústics i visuals. Ídem bloc obstètric. Avantcambra a l’accés. Pla d’accessos amb els
tancaments provisionals identificant les interferències. Estudi de la mobilitat de vehicles i
contenidors de compactació. Coordinació preventiva i pla de reunions. S'han descrit de
manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptada a l'obra amb mesures
correctores definida de manera exhaustiva. fases d'actuació de la estructura. Estudi de
circuits de circulació materials i persones. Detall fases d'instal·lacions per minimitzar
interferències. Anti sorolls i vibracions i prevenció d’infeccions nosocomials
particularitzats a l’obra.
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4.3.1 Definició d'objectius i valor [0‐3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
4.3.1 Definició d'objectius i valor [0‐3]
Els objectius estan perfectament definits per cada agent que participa a l'obra (propietat,
constructor, dissenyador, altres). La proposta d'objectius està completament alineada en una
estratègia win‐win per tots els agents de l'obra. Es defineixen els KPIs (indicadors) en els següents
aspectes: seguretat d'obra, qualitat, termini i cost. Existeix una proposta de panells de millora
relacionats amb els indicadors i una rutina de seguiment i millora relacionada. [3]
Es descriuen uns objectius, indicadors i rutina de seguiment i millora genèrica. [1‐2]
No es descriuen uns objectius, indicadors i rutina de seguiment i millora o són completament
genèrics i no alineats entres els agents de l'obra.[0‐1]

Valoració global (detall a l’annex 1):
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En aquest cas, s’han valorat amb la màxima puntuació les ofertes que proposaven reunions
concretes i específiques per l'alineació d'objectius dins del procés d'arrancada de l'obra i
que es mostraven coherents amb tota la metodologia proposada. Es proposen, per exemple,
matrius d'assignació de responsabilitats, propostes de creació d’equips i les seves
responsabilitats amb panells d'indicadors i sistema de seguiment dels mateixos coherent
amb tota la metodologia proposada. L’oferta menys valorada utilitza descripcions
genèriques de les metodologies Lean i last planner sense determinar de manera molt clara
les implicacions concretes en aquest apartat.
5 de les empreses obtenen el màxim de puntuació (3 punts) donat que proposen objectius
perfectament definits per cada agent que participa a l'obra (propietat, constructor,
dissenyador, altres). La proposta d'objectius està completament alineada en una estratègia
win-win per tots els agents de l'obra. Es defineixen els KPIs (indicadors) en els següents
aspectes: seguretat d'obra, qualitat, termini i cost. Existeix una proposta de panells de
millora relacionats amb els indicadors i una rutina de seguiment i millora relacionada.
Propostes d'alineació de valors definida per agent; Es proposen indicadors basats en
SQDCM i panells de gestió visual pel seguiment dels indicadors, propostes de risc
compartit per tots els agents d'obra de manera que l'alineació d'objectius pot ser més fàcil
en línea amb la metodologia de contractació i gestió de projectes IDP.
La empresa Dragados S.A. obtè 1.5 punts donat que la seva definició és genèrica i
descriptiva de la metodologia lean i last planner. No s'aporta taula de proposta
d'indicadors ni la rutina concreta plantejada. Es fa referència a IDP però no es concreta la
proposta.
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4.3.2 Sistema de gestió de la planificació de l'obra [0‐4]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
4.3.2 Sistema de gestió de la planificació de l'obra [0‐4]
Es presenta un sistema de seguiment de la planificació de l'obra basat en metodologia lean
construction i lean design, o una metodologia àgil que permeti una resposta ràpida i adaptable a
les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra. Sistema de gestió de la planificació amb
software de suport tipus "last planner" o similar, lligada a la proposta del diagrama de
precedència.[3‐4]
Descripció del sistema de seguiment de la planificació genèrica basada en metodologia tradicional
[1‐2]
No es descriu un sistema de seguiment de la planificació o és completament genèric.
La puntuació podrà ser completada si:
S'incopora la figura del gestor de la planificació, canvis i millora continua a l'obra (pot ser
coincident amb el BIM manager) +1,5

Valoració global (detall a l’annex 1):
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Totes les ofertes proposen sistemes de planificació i gestió d’obra basats en metodologia
Lean i planificació pull. Totes les ofertes integren de manera coherent la figura del gestor
de la planificació que en algunes d’elles és coincident amb el de BIM Manager. La
diferència entre les propostes millor valorades amb 4 punt i les valorades en 3,5 punts és el
nivell de detall i concreció.
Les primeres proposen sistemes de gestió i planificació de l'obra basats en el sistema last
planner amb una completa definició, concreta i adaptada a l’obra i projecte a realitzar.
S’han proposat en funció del licitador :

 Definició dels cronogrames amb el detall de cronogrames a utilitzar a cada fase, regis







tre de restriccions i sistemàtica de seguiment.
Planificació de reports A3 pel seguiment de l'obra.
Estructura de seguiment de la planificació coherent amb la metodologia proposada.
Diferents tipus de software de suport per la gestió documental, last planner i visualització i modelat BIM.
Sistemes de gestió visual i seguiment : (s ala Obeya per la planificació i seguiment de
l'obra, panells...etc).
Sistemes de reporting basats en informes A3
Diferents figures de suport a la implementació de la metodologia Lean amb propostes,
totes coherent, d’integració de la figura del lean Manager i el Lean Coach.

 Algunes propostes concreten un complet programa de formació en last planner i meto

dologia lean als equips de gestió del projecte i obra. Programes de formació específica
en 5S i Kaizen per logística, pels subcontractistes,etc.
De manera general, les propostes millor valorades han proposat un organigrama complet i integrat entre BIM i Lean. S'aporten propostes de procediments de coordinació, i
procediments per la participació i coordinació de contractistes.

Per contra, les ofertes valorades amb 3,5 punts, tot i ser, coherents, completes i correctes
no presentaven un grau de desenvolupament i concreció tant elevat i adaptat a aquesta
obra en concret.
4.3.3 Sistema de la gestió del canvis i coordinació [0‐3]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:

4.3.3 Sistema de la gestió del canvis i coordinació [0‐3]
Es presenta un procés de gestió del canvis en obra i en fase de disseny de manera que el fluxe es
maximitza. Els sistemes de coordinació són molt adequats per una gestio ràpida i eficaç de les
modificacions proposades amb la participació dels agents implicats. [1‐3].
Es presenta un procés de gestió del canvis en obra i en fase de disseny poc adequat o poc

Valoració global (detall a l’annex 1):
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Totes les ofertes proposaven sistemes de gestió de canvis i modificacions. Les millor
valorades aporten diagrames de fluxe per a modificacions i canvis en el disseny, per la
presa de decisions i pel tractament de problemes en obra que són coherents amb la resta de
la metodologia proposada. La proposta valorada amb 2,5 punts és més genèrica tot i ser
correcte conceptualment.
4.4.1 Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra [0‐5]
Els criteris de valoració d’aquest apartat han estat:
4.4.1 Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra [0‐5]
Estructura adequada (4‐5]
Estructura limitada (2‐4]
Estructura poc adequada (0‐2]
La puntuació podrà ser completada si:
Indicació de les dedicacions +(0‐1,5]
Es contempla responsable d’instal∙lacions +1,5

3

Valoració global (detall a l’annex 1):
4.4.1 Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a
l'obra [0‐5]

4,5

4

4,5

4

4

4

Totes les propostes presenten equips molt complets i capacitats amb àmplies experiència i
coneixement contrastat. Les dues ofertes millor valorades ( 0,5 punts més) presentaven un
equip amb una vocació més integrada (no tant una suma de components) donant més
importància als rols dedicats al modelat BIM i la gestió Lean del projecte i l’obra.
4.4.2 Qualitat de les propostes d'execució [0‐5]

4.4.2 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. (4‐5]
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta compromís dels subcontractistes,
entre el 50% i el 100% dels capítols objecte de subcontractació especificats a la separata. (2‐4]
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. (0‐2]

Valoració global (detall a l’annex 1):

Cobra
Villareyes
(UTE)
4.4.2 Qualitat de les propostes d'execució [0‐5]

Copisa
5

Dominion,
SEROM (UTE)
4
4

Dragados

Top
5

Vias
5

Totes les propostes de subcontractació estan ben detallades i justificades amb un ampli
ventall de subcontractistes definits. Pràcticament totes les ofertes aporten el 100% de
certificats de compromís i són coherents amb la proposta general i la planificació
plantejada. La diferència en les puntuacions es basa en el percentatge total de certificats
aportats i el plantejament global de la proposta.

5

Puntuació dels sobres B
A la vista de les valoracions realitzades de manera conjunta entre els serveis tècnics de
l’Institut d’Assistència Sanitària i els serveis tècnics del Servei Català de la Salut el resum
de les puntuacions de la documentació del sobre B del concurs Exp. núm. IO2/15 és la
següent. Cal considerar que segons esmena al plec publicada a plataforma el càlcul de la
puntuació es la següent:
PUNTUACIÓ = [(PUNT2+PUNT3+PUNT4)*(50/55)]

Cobra Villareyes
(UTE)
Copisa

puntuació
màxima

PUNTUACIÓ SOBRES B

50

45,45

Dominion,
SEROM (UTE)
45,91

Dragados
47,73

Top
42,27

Vias
47,27

45,00

Conclusió i proposta al consell d’administració de l’IAS
Després de la valoració dels sobres B i C, corresponents a les ofertes tècniques i
econòmiques, el resultat de la suma de les puntuacions per cada uns dels licitadors ha
estat:

TAULA RESUM PUNTUACIÓ
Cobra Instalaciones y Servicios, SA
Copisa Constructora Pirenaica, SA
Dominion Industry & Infrastructures, SL‐Serveis Obres i
Manteniment, SL (UTE)
Dragados, SA
Top Proyectos & Contratas, SL
Vias y Construcciones, SA

94,45
95,91
96,67
91,27
96,27
94,00

Atès que la puntuació més alta de la licitació li correspon a la U.T.E. formada per les
empreses Dominion Industry & Infrastructures, SL i Serveis Obres i Manteniment, SL amb
un total de 96,67 punts.
Es proposa al Consell d’Administració l’adjudicació del concurs a la UTE Dominion
Industry & Infrastructures, SL i Serveis Obres i Manteniment, SL, per un import
d’adjudicació de 1.729.879,87€ IVA exclòs; pvp de l’IVA 363.274,77€; import total IVA
inclòs de 2.093,154,64 €”.

Vist que el licitador, proposat com a adjudicatari, ha aportat la
documentació prèvia a l’adjudicació d’acord amb el requeriment de l’IAS.
Per tot plegat, es proposa al Consell d’Administració l’adopció dels
següents ACORDS:
1)ADJUDICAR l'expedient núm. IO 02/15 de les Obres de construcció de la
nova Unitat de Cures Intensives (UCI semicrítics) de l’Hospital Sta.Caterina
de l’IAS, a la UTE Dominion Industry & Infrastructures, SL i Serveis Obres i
Manteniment, SL, per un import d’adjudicació de 1.729.879,87€ IVA exclòs;
pvp de l’IVA 363.274,77€; import total IVA inclòs de 2.093,154,64 €.
2) Notificar l’acord d’adjudicació als licitadors presentats.
3) Sol·licitar a l’adjudicatari, en el termini que correspongui legalment,
posterior a la notificació, formalitzi el contracte administratiu.”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la seva notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
òrgan judicial competent, en base als criteris de distribució competencial i
territorial previstos als articles 6 a 14 de l’esmentada Llei o potestativament,
recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte administratiu, en
el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Joaquim Casanovas Lax
Gerent de l’IAS
Salt, 22 de febrer de 2017

