SERVEI PROFESSIONAL D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT I/O LA GESTIÓ DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT D’EDIFICIS DE L’IMMB
109/21
JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2

a1. Descripció dels processos de gestió i de redacció de a2.- Descripció dels processos de gestió del seguiment i
projectes d’instal·lacions
entrega de les instal·lacions
punt. Màx.
EMPRESES

1

EMETRES SLP

8,00

Projects &Facilities

8,00

ICA

Puntuació inicial

Puntuació

Puntuació inicial

Puntuació

Puntuació inicial

Puntuació

5

4,444444444

5,5

4,888888889

6

5,647058824

4

5,333333333

7

6,222222222

NO CONTEMPLA DE DO O DEXE DE LES OBRES, NOMÉS EL SEGUIMENT I
CONTROL DE LA DO. PERÒ PROPOSEN UN SEGUIMENT MOLT EXHAUSTIU DE
LES OBRES:
- Informes previs, eleboració conjunta del programade trebbal i la seva actualització,
sol·licitud de permisos, visites i reportatges fotoràfis, inspecció de materials, control
del programa de qualitat, pla de comunicació, informació a comerciants, queixes...,
analisi i seguiment segons tipus d'instal·lació, Seguiment del pla d'actuació medi
ambiental, del pla de SS, control economic. Inspecció final, gestió de docs final obra..
MANCA CONEIXEMENT DE LES FEINES DEL PROCÉS DE LICITACIÓ I
ADJUDICACIÓ, DE LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES OBRES BON
CONEIXEMENT.

6

5,333333333

9

8

9

8

CLAREDAT EN LA DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS I PROCÉS MOLT BEN
ESTRUCTURAT.
CONEIXEMENTS DE LA TRAMITACIO MOLT BONA, I ORGANITZACIÓ CLARA I
PROCÉS MOLT BEN ESTRUCTURAT I MOLT COMPLERT
COMPLERTA
- Designació del tècnic que portarà les obres, en principi =tècnic assignat al contracte.
- Importancia de la fase previa: Reunions i fitxes per recollir inofrmació. Actitud
- si el projecte l'ha realitzat ICA el tècnic redactor formarà part de l'equip de DO, sino
proactiva per paltejar solucions o enfocs del projecte.
es fara un estudi exhaustiu del projecte.
- Redacció del projecte amb contacte directe amb els tecnics d e l'IMMB
- si cal inventari de l'estat actual per comparció amb el projecte
- Un cop establerts el criteris de l'actuació, visita al Meract per estudia les afectacion - gestió de companyies de serveis
de les obres i proposar en el projecte les solucions.
- Reunions, d'inici d'obra per coordinar plannig i afectacions...
- Redacció de plecs i analisi d'ofertes. Molt bon coneixement del procesos de licitació i -Pla d'actuació per en obres en marcat en funcionament
adjudicació, aixì com del seguiment del contractes (Informes, temeràries,
-supervisió i resolució de l'execusió d'obres i de ls imprivistos exhaustiva i minuciosa.
modificacions, ampliacions...).
- Informes durant i final d'obres, reunions reiterades per seguiment.
- Revisió i informes per el permisos d'obres privatives.
-Verificació del projecte abans de la seva licitació.

4

E3 Solinteg

12,00

Puntuació

PLANTEJA SEGUIMENT DE REDACCIÓ DE PROJECTES CORRECTE, NO
REDACCIÓ PROPIA.
CONEIXEMENT TRAMITACIÓ BONA
PROCÈS CLAR PERO ES PODRIA COMPLETAR. OBRES PRIVATIVES OK
Estructuració per fases de l procès:
- analisis d'ofertes
- Identificació de l'actuació: Visita, calcul d'honoraris, recull de planols, nivell
- Funcions de DO i CSS: Control de materials, inspeccions i supervisió de l'obra,
d'actuació(tramitació proj), reunions internes i externes (actes)...
control d'assaigo, control pressupostari, seguiment del pla de treball.
- Redacció de documents: Fulls de ruta (per dte?) per llistar les actuació, quadres de
- Redacció informes durant d'execusió del contracte: modificaions, ampliacions
seguiment de projectes amb dades tecniques i economiques i terminis...
- Planificacio de projecte i seguiment: fites o punts crítics,
-Redacció de projecte (externa): Redació de plecs i docs adjunts per licitació i suport a
- Obres privatives: Redacció de plecs tècnics, supervisió de projectes i seguiment de
equips redactors
l'obra.
- documents per l'aprovació del projectes de redacció externa, revisió i validació,
seguiment de la CTP

3

8,00

Puntuació inicial

PROCÈS CORRECTE NO APORTA MÉS.
Diferencia d'actuacions segons la seva magnitud:
- Petites actuació: redacció de projecte i licitació obra. Enumeració complerta de les
tasques a fer un cada fase. Descripció de la fase de redacció de projeste clara i
correcta.
-Grans remodelacions: licitació projecte i obra. Enumeració complerta pero no
descriptiva de les tasques a fer un cada fase.
- Coordinació amb equip d'assistencia de projectes.
-

2

a3.- Descripció dels processos de control dels diferents
b. Descripció de punts crítics esperables en la gestió i/o c. Propostes de resolució dels aspectes crítics detectats
manteniments preventius de les
manteniment d’equipaments d’alta afluència
al punt anterior
instal·lacions

4

3,555555556

4

3,555555556

CRITERIS PENSATS NOMÉS PER GRANS OBRES. FASES AMB TASQUES
REPETITIVES
- Reunió inicial per designar equip i establir criteris.
- Verificacions a nivell urbanistic.
- expedient del projecte amb totes les dades, anotacions, informació ...
PROCÉS ESCUET I GENÈRIC
- Redacció dels projecte en 4 fases: avanç de la definició de les actuacions, validació
- Seguiment d'obra: amb visites, informes, controls de terminis qualitat i press
de l'IMMB, projecte const definitiu, aprov def.
- fitxes de control del lliurament de les instal·lacions (exemple de fitxa)
- 1era fase: analisi, visita al Mercat
-2ona fase: generació de tota la documentació i justificació
-3era fase: esmenes de la revisió de la fase 2.
-4rt fase: revisió de la fase 3

PROPOSTA CORRECTA
- Recull d'antecedents i info de cada manteniment
- Informe de cada mercat i proposta de resulució de problemes puntuals o generals.
- calendari de tasques: control
- Informe amb reporatage fotografic
- proposta d'actuacions correctives

7

6,588235294

SEGUIMENT SISTEMATIC, PROCÈS COMPLERT, GMAO I ANALISI DE
CONSUMS, INVENTARI.
-Definició de l'estrategia: auditoria inicial instal·lació i proposta de contractació
- Revisió inventari, revisio de games, revisió operacions de manteniment, analisi del
m. Prev, analisi del serveis.
- supervisió de l'execusió del manteniment
- Revisió i millora tècnica i economica
- Gestió amb un GMAO,
- exhaustiu analisis de consums energètics, descripció amplia del analisi i de les
propostes de millora. OK

8,5

8

PUNTS CRÍTICS PENSATS PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES I EXECUCIÓ
OBRES:
1- Seguiment de serveis afectats:
2- Gestió amb el REP's (projectes)
3-Controls de desviaments pressupostaris
4- Asseguarr maqueta del projecte
5- Respectar horaris comercials
6- endarreriments
7-Problemes de comunicació
8- Manteniment

9

12

PUNTS CRITICS ESPECIFICS DEL MANTENIMENT I CORRECTE
FUNCIONAMENT DEL MERCATS. INSPECCIONS
1- PC de seguretat: subministrament electric, contraincendis, antiintrussió
2- Disponibilitat de instal·lacions: assegurar el correcte funcionament de
subministrament d'aigua, sanajament, enllumenat, clima, fuites i inundacions,
ascensors, molls de carrega i descarrega, higiene, cambres frigo, gestió de BMS.
3-Confort: nivell enllumenat, aportació d'aire, clima, xarxa sanejament neta, evitar
embusos
4- eficiencia instal·lacions. control de l'eficiencia energetica de les instal·lacions
5- Manteniment normatiu: Inspeccions!!!

8

10,66666667

FIXA MOLT BÉ ELS OBJECTIUS PER MINIMITZAR ELS PUNT CRITICS:
AMPLIACIÓ DE LES TASQUES DEMANES AL PLÈC TÈCNIC, BONS CRITERIS
PUNTS CRITICS ESPECIFICS DEL MANTENIMENT I CORRECTE
PER MILLORAR ELS MANTENIMENTS: AVARIES REPETITIVES, INVENTARIS,
FUNCIONAMENT DEL MERCATS
CONTROL PREV
1 - PC de seguretat: llistat complert de riscos d'incendis i de seguretat d'us establint
- Taula de manteniment preventiu per cada Mercat per fer el control.
- analisi per poder detectar les averies repetitives per millorar el M prev. O fer accions les causes.
2- PC en el confort: supressió de barreres, qualitat de l'aire i ventilació, temp i
correctives.
- analisi de les tasques de cada contrata i seguiment escrupulos de la seva realització. enllumenat.
3- PC en Seguretat higiènica: organització d'espais de circulació, circuit productes o
- REvisió i validació del calendaris de treball del manteniment
- Analisi d'informes de les diferents empreses, comprovació d'inventaris. REalització deixalles... Higiene de cambres,
4- PC de salubritat: Humitats, evacuació de residus i evacuació d'aigues.
d'informes propis sobre el Manteniments per empresa i per mercat

5

4,705882353

5

6,666666667

PUNTS CRITIS CORRECTES PERO GENERICS DONANT SOLUCIONS
D'AUGMENT DE MANTENIMENT.
1- Adaptar el pla de manteniment a les necessitats l’edifici.
DOCUMENT PLANTEJAT PER INICIAR UN MANTENIMENT D'UN EDIFICI NOU,
2- Manteniment preventiu per evitar talls de subministrament elèctric o clima
APARTIR DE L'EXECUTIU, MANCA CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL
3- Programació de les tasques de manteniment mes critiques fora de l’horari de
MANTENIMENT.
explotació.
- Estudi del Manteniment.
4- Control exhaustiu de les maquines de refrigeració de cambres per evitar pèrdues
- Redacció d'un pla inicial de conservació i Manteniment: molt definit i estructurat. No de mercaderia.
queda clar si es faria per Meract o per tipus d'instal·lació. Massa generic.J18
5- Manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions de risc,
6- Seguiment i la vigilància dels paràmetres d’ajust de les instal·lacions per garantir la
confortabilitat

13,00

5

8,125

1- Protocol de seguiment setmanal
2- Actes de les reunions i quadre de seguiment de solucions
3- analisi per assumir amb el projecte, fer les modificacions per evitar o buscar en
pressupost
4-Revisió amb check-list abans d'auditoria.
5-organitzar les obres segons la compatibilitat amb l'activitat.
FINS AQUI FAN REFERENCIA A OBRES
6- vetllar per un planificacició realista. CORRECTA
7- Dotació de movils i espais FTP per al consulta de documents. MOLT CORRECTA
8- Millorar el manteniment predictiu i supost en la millorar de les instal·lacions i els
equips. CORRECTA

8

13

INVENTARI
1- Verificacions, disponible subm d'emergencia, més revisions, inspeccions protecció
contraincendis, comprovació vies d'evacuació. CORRECTA
2-Clima controlat per BMS, avisos per les alarmes més critiques, supervisió de les
tasques de manteniment, equips amb QR, inspeccions aleatories. MOLT CORRECTA
3- = punt 2 pero més important els avisos dels paradistes o treballadors. CORRECTA
4- Analisi instal·lacions per determinar necesitat de substitucions d'equips i sistemes,
vida útil. MOLT CORRECTA
5- agrupació d'inspeccions, licitació a 1 sola OCA i arxiu de la documentació. MOLT
CORRECTA

8

13

1- PC de seguretat incendis: analisi dels espais per comprovar el compliment de la
normativa, analisi d'ocupació per estudi de vies d'evacuació, revisió de plans
d'evacuació i senyalització i seguiment del Manteniment de protecció
d'incendis.PROPOSTA: document basic d'incendis acordad amb SPEIS per cada
Mercat. MOLT CORRECTA
2- PC de seguretat: Inspecció anual dels Paviments, Analisi de nivell d'enllUmenat,
verificar sist de renovació d'aire (COVID) i temperatures de confort. MOLT
CORRECTA
3- PC de seguretat higienica: Revisar circulacions i proposar millores, sist d'info
remota del funcionament de les cambres. altres no gaire viables CORRECTA
4- PC de salubritat: analisi d'humitats i propostes de solucions especifiques. Revisió
de dels sist de subministrament aigua i sortida aigues residuals, criteris de
manteniment i neteja. CORRECTA

3

4,875

RESOLUCIÓ NO ESPECIFICA, + CONTROL, + SEGUIMENT...
1- Caracteristiques especifiques de la Instal·lació relaitzada
Solució: Adaptar el pla de manteniment a les necessitats l’edifici.
Seguiment i control exhaustiu del Manteniment.
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