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 L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUA BLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPI TAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR). 
 
2021-010 OBRES NOU EDIFICI VHIR 
 
 
LOT 1: Obres de construcció de l’edifici 
 
En data 6 de maig de 2021 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 
concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació 
relatiu als les “obres de construcció del nou edifici de la Fundació  Hospital Universitari Vall 
Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”.  
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 22 de febrer de 2021, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis 
mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va 
finalitzar el passat 29 de març de 2021. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del 
Sobre Núm.1 de data 31 de març de 202, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables. 
 
Recordem que, tenim per tant com a presentades en el procediment de referència dins del LOT 1 
“Obres de construcció de l’edifici”, a les següents empreses licitadores:  

- UTE ACSA-COMSA-COMSA INDUSTRIAL 
- UTE ELECNOR-SOGESA-VOPI4 
- UTE FCC CONSTRUCCION/FCC INDUSTRIAL/CNES. BOSCH PASCUAL 
- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 
- FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
- UTE COTS I CLARET - CERTIS – DOMINION 
- DRAGADOS-COBRA 
- VIAS - CRC – RUBATEC 
- UTE COPCISA - SACYR-TECMOSA 
- UTE ROGASA-LYMET-VILLAREYES 
- UTE OHL & COPISA 
- UTE CALAF-SEROM-AGEFRED 

 
El 09 de abril de 2021, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2. 
 
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en 
compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
d’acord amb el quadre de puntuacions següent: 
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Oferta tècnica: ................................... ...........................................................  MÀXIM 40 PUNTS 
 
14.2.L1. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de  Valor (40 punts)  
 
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els 

valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s’ordenaran les diferents 

propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fórmula s’ha d’aplicar a cada un dels criteris i, si escau, a cadascun dels subcriteris per separat 

i després obtenir la puntuació total. 

 
S’estableix un llindar per cada criteri a valorar i posteriorment puntuar, per sota del qual, si cap 
de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el 
valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, 
de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima 
puntuació possible.  
 
Així doncs, existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar segons si cap 
de les ofertes l’assoleix (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques ho fa (opció 2). 
 
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes assoleix el llindar de valoració mínim, totes obtenen com 
a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació. 
 
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes assoleix el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap 
queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
 
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L’efecte 
d’aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap 
assoleixen aquest llindar. 
 
Els criteris que s’avaluen mitjançant judici de valor per a valorar el contingut del sobre nº 2 són 
els següents: 
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14.2.1.L1.  Memòria Tècnica (total fins a 30 punts) : amb una extensió màxima de 20 din A4 a 
una cara amb tipografia Arial 11. 
 
El llindar mínim de valoració tècnica d’aquest criteri es 15 punts. 
 
En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica on, a partir del projecte 
subministrat, el licitador descriurà i justificarà el procediment que proposa utilitzar per a l'execució 
dels treballs objecte de el contracte. 
 
Es desenvoluparan de forma específica els següents apartats: 
 
• 1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 

obres. (fins a 6 punts) 
Es valorarà el nivell de coneixement del projecte a construir com a justificació de la viabilitat 

de la seva oferta econòmica. 

 

Es valorà l’exhaustivitat de la descripció i la rellevància en la identificació dels elements claus 

per l’execució en temps i dins els objectius econòmics de l’obra  i/o aquells que comportin 

una singularitat rellevant a efectes de manteniment, conservació, requeriments tècnics 

especials, mediambientals, etc.  
 

Descripció exhaustiva i coherent amb identificació completa dels aspectes que 

condicionen les obres que denota un exhaustiu coneixement del projecte 

6 punts  

Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 

amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 

que denoten un bon coneixement del projecte 

4 punts  

Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 

i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 

obres. 

2 punts  

Descripció incorrecta o amb mancances molt significatives o que denoten un escàs 

coneixement del projecte o falta d’aportació de la descripció 

0 punts  

 
• 2. Metodologia i procediment constructiu. (fins a 6  punts) 

A partir del projecte executiu subministrat i el clausulat del concurs que l’acompanya, així 

com de l’entorn particular en el que estan ubicats els treballs, el licitador descriurà i justificarà 

el procediment constructiu que proposa utilitzar per dur a terme els treballs objecte del 

contracte. 

 

Ates que les sales i laboratoris s’executaran a l’interior d’un edifici en construcció, el licitador 

relacionarà, de forma particular,  el procediment per a l’execució dels seus treballs tenint en 

compte aquesta coexistència. 
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Es valorarà l’exhaustivitat de l’estudi  i la coherència  dels procediments descrits. Es valorarà, 

doncs, que els procediments s’adaptin a aquest entorn d’obra compartida i la conveniència i 

idoneïtat de les solucions en aquest context.  

 

Procediment coherent i exhaustiu que denota un ampli coneixement de l'obra a construir, 

identificant tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta  
6 punts 

Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 

de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 

4 punts 

Procediment correcte i coherent sense exhaustivitat i amb un nivell  baix (poca 

rellevància, incompleta relació) d’identificació de tots els aspectes significatius que donen 

consistència a l'oferta 

2 punts 

La descripció no aporta un procediment amb la concreció suficient, denotant poc 

coneixement de l'obra a executar i el seu contingut pot entrar en conflicte amb aspectes 

significatius de el projecte, o es incoherent o no aporta procediment 

0 punts 

 
• 3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 

(fins a 6 punts) 
Atesa la singularitat de l’entorn on s’han d’executar els treballs i les clares incidències que 

aquests treballs poden tenir en el desenvolupament de l’activitat del Campus, el licitador 

concretarà una proposta dels sistemes que proposa utilitzar per evitar aquestes afectacions. 

Es valorarà la coherència i exhaustivitat del protocol presentat així com la rellevància i 

idoneïtat en termes d’eficàcia de les propostes presentades. 

 

Protocol complet, coherent i exhaustiu amb aportacions significatives i rellevants per a 

l'obtenció dels resultats en la minimització d’afectacions a l'activitat que es desenvolupa 

en els edificis de l'entorn proper 

6 punts 

Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 

representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre 

l'activitat que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 

4 punts 

Protocol correcte i coherent sense exhaustivitat i amb aportacions correctes, però amb 

algunes mancances que podrien rebaixar l’efectivitat en els objectius pretesos en 

l’apartat 

2 punts 

Protocol incorrecte, incoherent o amb mancances molt significatives o no entrega del 

protocol 

0 punts 

 
• 4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. (fins a 4 punts) 

En aquest apartat el licitador presentarà la seva proposta de logística  d’accessos, control i 

implantació dins el Campus. Descriurà, a més del contingut i emplaçament dels elements 

necessaris per la seva implantació, els itineraris a utilitzar per la logística d’obra, els sistema 
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de control dels accessos que proposa utilitzar i la dinàmica general de fluxos interiors 

adaptats a les necessitats de l’entorn. 

 

Es valorarà l’exhaustivitat, idoneïtat i coherència i la rellevància en termes d’efectivitat de les 

propostes presentades 
 

Proposta exhaustiva, coherent i idònia amb els requeriments de el projecte i de 

l'entorn amb aportacions que milloren el desenvolupament de les obres. 

4 punts 

Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 

mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que 

milloren el desenvolupament de les obres. 

 2,5 punts 

Proposta coherent  amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb mancances 

que no comprometen la viabilitat de la proposta però sense aportacions que milloren 

el desenvolupament de les obres o amb aportacions d’escassa incidència 

1 punts 

Protocol incomplet i amb carències mot significatives sense aportacions efectives o 

no aporta protocol. 

0 punts 

 
• 5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. (fins a 8 punts) 

En aquest punt, a partir de l'anàlisi de la documentació del projecte i, sobretot, del 

procediment constructiu proposat pel licitador (que haurà descrit en l’apartat corresponent), 

aquest, haurà de presentar un estudi sintètic de la suficiència tècnica i econòmica dels 

principals capítols del projecte, identificant aquelles activitats crítiques a tenir en compte per 

al compliment en termini de les obres i també tots aquells aspectes tècnics que, a partir del 

particular procés de construcció que pensa aplicar, proposa dur a terme per garantir la 

completa viabilitat de les obres dins dels límits temporals, econòmics i de qualitat establerts 

pel contracte. 

L'estudi de suficiència tècnica i econòmica del projecte es realitzarà a partir de l'anàlisi del 

conjunt de partides i solucions tècniques que preveu el projecte per a cada gran capítol d'obra 

i descriurà, si escau, la relació de possibles aspectes i unitats que, sempre en funció de la 

seva particular proposta de procediment constructiu, identifica com de necessària 

incorporació perquè els treballs quedin correcta i completament executats dins del marc del 

contracte. 

La no identificació de mancances o dèficits pressuposarà l’assumpció implícita de que el 

projecte contempla els elements necessaris i suficients, d’acord amb el procediment 

constructiu plantejat pel licitador, per ser acabat i posat a disposició de la seva propietat pels 

usos previstos.  

En aquest punt, també, a partir de l’anàlisi de suficiència realitzat, el licitador descriurà, si es 

el cas, les propostes de subsanació i/o les propostes tècniques que preveu incorporar , 

sempre dins l'abast de la seva oferta, per atorgar completa suficiència econòmica i tècnica a 

l projecte. 



 

 
 

 
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca 

VHIR-ULC-FOR-009-vs01 

 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

6

Es valorarà l’exhaustivitat de la anàlisi de suficiència tècnica i la rellevància dels aspectes i 

de les unitats identificades com a dèficits o mancances, si és el cas, i la rellevància, idoneïtat 

i efectivitat de les aportacions de subsanació i d’incorporació presentades. 

 

Anàlisi molt completa que denota un coneixement exhaustiu de l'obra, amb identificació 

dels aspectes rellevants i de mancances rellevants i completa relació de les propostes 

efectives de subsanació  d’aquestes últimes 

8 punts 

Anàlisi completa que denota un bon coneixement de l'obra, amb identificació dels 

aspectes rellevants i de mancances rellevants però amb escassa aportació de propostes 

efectives de subsanació  d’aquestes últimes. 

5 punts 

Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 

rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 

subsanació  d’aquestes últimes 

2 punts 

Anàlisi molt incompleta que denota molt baix coneixement de l’obra amb nul·la 

identificació, o irrellevant identificació, dels aspectes claus i de les mancances i molt 

baixa o nul·la aportació de propostes de subsanacio. O no entrega anàlisi 

0 punts 

 
14.2.2.L1.  Pla de treballs (fins a 5 punts). Amb una extensió màxima de 2 din A4 a una cara 

amb tipografia Arial 11, per la part escrita, i 2 din A3 a una cara pel diagrama. 

 

El llindar mínim de valoració tècnica d’aquest criteri es 3 punts. 

 

El licitador aportarà un programa de les obres mitjançant un diagrama gràfic de les activitats a 

desenvolupar per a la correcta execució dels treballs, en què quedi reflectit l'ordre, seqüència i 

durada de les activitats i la previsió de periodificació de la despesa (certificacions). 

S'ha d'indicar el camí crític de el programa d'obres i s'adjuntarà, si es creu oportú, escrit 

justificatiu de el programa proposat. 

 

Alt grau de detall de les activitats, amb una alta coherència de les activitats i les seves 

precedències, amb determinació correcta i coherent del camí crític i molt bona justificació 

del pla presentat 

5 punts 

Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 

d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 

pla presentat. 

3 punts 

Pla de treball amb mancances en termes de detall, coherència d’activitats, camí crític, 

precedències i justificació, que requeririen ajustos per no  comprometre els objectius del 

pla presentat. 

1 punts 

Pla molt incomplet, amb moltes mancances i molt substancials, o no presentació del pla.   0 punts 
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14.2.3.L1.  Gestió mediambiental (fins a 5 punts). Amb una extensió màxima de 3 din A4 a 

una cara amb tipografia Arial 11. 

 
El llindar mínim de valoració tècnica d’aquest criteri es 3 punts. 

 
Més enllà de les obligacions que l’adjudicatari contraurà en l’apartat de la certificació de 

sostenibilitat LEED, el licitador presentarà una memòria resum dels procediments propis de 

gestió ambiental que proposa utilitzar de forma particular durant el desenvolupament de les 

obres, fent especial esment als sistemes proposats per a reduir l’impacte ambiental dels treball 

(residus, energia, generació de pols, aprofitament de l’aigua i reaprofitament i reciclatge). 

 
Es valorarà l’exhaustivitat, la idoneïtat , coherència i efectivitat de la proposta i de les mesures 
de reducció d’impacte ambiental presentades 
 

Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 

energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 

5 punts  

Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 

d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 

no comprometen uns bons resultats. 

3 punts  

Proposta correcta,  amb mancances en algun dels àmbits  (residus, estalvi energètic i 

aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb  mancances 

que  requeririen ajustos per no  comprometre els objectius pretesos 

1 punts  

Proposta molt incompleta, amb moltes mancances i molt substancials, o no presentació 

de la proposta.    

0 punts  

 
Tal i com s'estableix a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars, i d’acord amb 

allò que preveu l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació podrà sol·licitar l’assessorament de 

tècnics o experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb 

l’objecte del contracte.  

 

A aquests efectes, s’autoritza a les següents persones per tal de que, constitueixin, juntament amb 

el responsable del contracte, el Sr. Isaac Rodriguez (Cap Unitat Serveis Generals i Infraestructures 

del VHIR), una unitat tècnica d’assistència , per tal de col·laborar en la valoració de les propostes 

tècniques. 

Les persones designades a formar part d'aquesta unitat tècnica son les que es relacionen a 

continuació:  

• Sr. Xavier Bardaji (Project Manager del Nou edifici VHIR)  

• Sr. Victor Gassó (Sotsdirector d'obres i Inversions / Direcció d'Infraestructures i Tecnologia)  

• Sr. Marti Ballart (Cap Divisió de Recursos Físics del Servei Català de la Salut)  

• Sr. Enric Peña (Representant de la Direcció Execució de l'Obra)  

• Sr. Jordi Badia (Representat del equip del Projecte Executiu de l'Obra) 
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Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per aquest lot: 
 
UTE ACSA-COMSA-COMSA INDUSTRIAL 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 

UTE ACSA-
COMSA-
COMSA 

INDUSTRIAL 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució de 

les obres. ( fins a 06 punts)  
2 

Metodologia i procediment constructiu. (fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 punts)  2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  5 

PUNTUACIÓ TOTAL 22,5 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 
i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 
obres 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
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5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes. 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 
energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 

 
 
 
UTE ELECNOR-SOGESA-VOPI4 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 UTE ELECNOR-
SOGESA-VOPI4 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució 
de les obres. ( fins a 06 punts)  

2 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  2 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 

l’entorn. (fins a 06 punts)  
2 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

1 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  5 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 17 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 
i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 
obres 
 
 
 
 



 

 
 

 
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca 

VHIR-ULC-FOR-009-vs01 

 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

10

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment correcte i coherent sense exhaustivitat i amb un nivell  baix (poca 
rellevància, incompleta relació) d’identificació de tots els aspectes significatius que donen 
consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol correcte i coherent sense exhaustivitat i amb aportacions correctes, però amb 
algunes mancances que podrien rebaixar l’efectivitat en els objectius pretesos en l’apartat 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta coherent  amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb mancances que 
no comprometen la viabilitat de la proposta però sense aportacions que milloren el 
desenvolupament de les obres o amb aportacions d’escassa incidència 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Alt grau de detall de les activitats, amb una alta coherència de les activitats i les seves 
precedències, amb determinació correcta i coherent del camí crític i molt bona justificació 
del pla presentat 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats. 
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UTE FCC CONSTRUCCION/FCC INDUSTRIAL/CNES. BOSCH PAS CUAL 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 

UTE FCC 
CONSTRUCCION/FCC 

INDUSTRIAL/CNES. 
BOSCH PASCUAL 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a 

l’execució de les obres. ( fins a 06 punts)  
4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

4 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 
punts)  

2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 24 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta exhaustiva, coherent i idònia amb els requeriments de el projecte i de l'entorn 
amb aportacions que milloren el desenvolupament de les obres 
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5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats 

 
 
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 
ACCIONA 

CONSTRUCCIÓN
, S.A 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució 

de les obres. ( fins a 06 punts)  

 
2 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

2 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

1 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 17 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 
i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 
obres 
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2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol correcte i coherent sense exhaustivitat i amb aportacions correctes, però amb 
algunes mancances que podrien rebaixar l’efectivitat en els objectius pretesos en l’apartat 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta coherent  amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb mancances que 
no comprometen la viabilitat de la proposta però sense aportacions que milloren el 
desenvolupament de les obres o amb aportacions d’escassa incidència 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats 
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FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.- CONSTRUCCIONES RUBAU,  S.A. 
 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 

FERROVIAL 
CONSTRUCCION, 

S.A.- 
CONSTRUCCIONE

S RUBAU, S.A. 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució 
de les obres. ( fins a 06 punts)  

4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  5 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 25,5 

   
Justificació de les valoracions:   

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte. 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta. 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments del projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
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5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi completa que denota un bon coneixement de l'obra, amb identificació dels 
aspectes rellevants i de mancances rellevants però amb escassa aportació de propostes 
efectives de subsanació  d’aquestes últimes. 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 

d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 

no comprometen uns bons resultats. 
 
 
UTE COTS I CLARET - CERTIS – DOMINION 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 
UTE COTS I CLARET 

- CERTIS – 
DOMINION 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a 

l’execució de les obres. ( fins a 06 punts)  
4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 
punts)  

2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  5 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  5 

PUNTUACIÓ TOTAL 26,5 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte 
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2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta. 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper. 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 

rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 

subsanació  d’aquestes últimes 
 
14.2.2.L1.  Pla de treballs. 

Alt grau de detall de les activitats, amb una alta coherència de les activitats i les seves 
precedències, amb determinació correcta i coherent del camí crític i molt bona justificació 
del pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 
energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 
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DRAGADOS-COBRA 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 DRAGADOS-
COBRA 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució de 

les obres. ( fins a 06 punts)  
4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 punts)  2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 22,5 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
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14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats. 

 
 
VIAS - CRC – RUBATEC 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 VIAS - CRC – 
RUBATEC 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució de 
les obres. ( fins a 06 punts)  

4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de l’entorn. 
(fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 punts)  2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  5 

PUNTUACIÓ TOTAL 24,5 

       
 
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
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4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 

Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 
energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 

 
 
UTE COPCISA - SACYR-TECMOSA 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 
UTE COPCISA - 

SACYR-
TECMOSA 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució 
de les obres. ( fins a 06 punts)  

2 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  5 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  5 

PUNTUACIÓ TOTAL 25,5 
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Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 
i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 
obres. 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi completa que denota un bon coneixement de l'obra, amb identificació dels 
aspectes rellevants i de mancances rellevants però amb escassa aportació de propostes 
efectives de subsanació  d’aquestes últimes. 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 
energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 
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UTE ROGASA-LYMET-VILLAREYES 
 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 
UTE ROGASA-

LYMET-
VILLAREYES 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució de 

les obres. ( fins a 06 punts)  
2 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

2 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 punts)  2,5 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  2 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 18,5 

       
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta sense l’exhaustivitat que denota un complet coneixement del projecte 
i amb mancances de cert nivell en la identificació de dels aspectes que condicionen les 
obres. 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol correcte i coherent sense exhaustivitat i amb aportacions correctes, però amb 
algunes mancances que podrien rebaixar l’efectivitat en els objectius pretesos en l’apartat 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta completa i coherent amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb 
mancances que no comprometen la viabilitat de la proposta amb aportacions que milloren 
el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi que denota coneixement de l'obra, amb  escassa identificació dels aspectes 
rellevants i de mancances rellevants i poca aportació de propostes efectives de 
subsanació  d’aquestes últimes 
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14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats. 

 
 
 
UTE OHL & COPISA 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 UTE OHL & 
COPISA 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució 

de les obres. ( fins a 06 punts)  
4 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  4 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

4 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 
punts)  

1 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  5 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  3 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  3 

PUNTUACIÓ TOTAL 24 

       
 
Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció correcta i coherent sense que denoti un exhaustiu coneixement del projecte i 
amb mancances no rellevants en la identificació dels aspectes que condicionen les obres 
que denoten un bon coneixement del projecte 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment complet, coherent i correcte sense l'exhaustivitat ni el nivell d'identificació 
de tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
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Protocol complet, coherent, sense exhaustivitat  però amb aportacions significatives que 
representin una bona solució a la interferència que les obres poden exercir sobre l'activitat 
que es desenvolupa en els edificis i instal·lacions de l'entorn proper. 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta coherent  amb els requeriments de el projecte i de l'entorn amb mancances que 
no comprometen la viabilitat de la proposta però sense aportacions que milloren el 
desenvolupament de les obres o amb aportacions d’escassa incidència 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi completa que denota un bon coneixement de l'obra, amb identificació dels 
aspectes rellevants i de mancances rellevants però amb escassa aportació de propostes 
efectives de subsanació  d’aquestes últimes. 
 

14.2.2.L1.  Pla de treballs. 
Pla de treball correcte amb algunes mancances en termes de detall, coherència 
d’activitats, camí crític, precedències i justificació, que no comprometen els objectius del 
pla presentat. 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta completa,  en tots els àmbits (residus, estalvi energètic i aigua, control 
d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) amb algunes mancances que 
no comprometen uns bons resultats. 

 
 
UTE CALAF-SEROM-AGEFRED 

Memòria Tècnica.................................... ..................................... (total fins a  40 punts) 
 

 
UTE CALAF-

SEROM-
AGEFRED 

Coneixement del projecte. Identificació dels aspectes crítics per a l’execució de 

les obres. ( fins a 06 punts)  

6 
 

Metodologia i procediment constructiu. ( fins a 06 punts)  6 

Protocol proposat per evitar afectacions a l’activitat i les instal·lacions de 
l’entorn. (fins a 06 punts)  

6 

Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de fluxos a l’obra. (fins a 04 punts)  4 

Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions constructives. (fins a 08 punts)  8 

Pla de treballs  (fins a 05 punts)  5 

Gestió mediambiental (fins a 05 punts).  5 

PUNTUACIÓ TOTAL 40 
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Justificació de les valoracions:   
 

1. Coneixement del projecte. Identificació dels asp ectes crítics per a l’execució de les 
obres. 
Descripció exhaustiva i coherent amb identificació completa dels aspectes que 
condicionen les obres que denota un exhaustiu coneixement del projecte 
 

2. Metodologia i procediment constructiu. 
Procediment coherent i exhaustiu que denota un ampli coneixement de l'obra a construir, 
identificant tots els aspectes significatius que donen consistència a l'oferta 
 

3. Protocol proposat per evitar afectacions a l’act ivitat i les instal·lacions de l’entorn. 
Protocol complet, coherent i exhaustiu amb aportacions significatives i rellevants per a 
l'obtenció dels resultats en la minimització d’afectacions a l'activitat que es desenvolupa 
en els edificis de l'entorn proper. 
 

4. Proposta d’implantació, accessos i dinàmica de f luxos a l’obra. 
Proposta exhaustiva, coherent i idònia amb els requeriments de el projecte i de l'entorn 
amb aportacions que milloren el desenvolupament de les obres. 
 

5. Anàlisi tècnica-qualitativa de les solucions con structives. 
Anàlisi molt completa que denota un coneixement exhaustiu de l'obra, amb identificació 
dels aspectes rellevants i de mancances rellevants i completa relació de les propostes 
efectives de subsanació  d’aquestes últimes 
 

 
 
14.2.2.L1.  Pla de treballs. 

Alt grau de detall de les activitats, amb una alta coherència de les activitats i les seves 
precedències, amb determinació correcta i coherent del camí crític i molt bona justificació 
del pla presentat 
 

14.2.3.L1.  Gestió mediambiental. 
Proposta exhaustiva,  coherent, adequada i efectiva en tots els àmbits (residus, estalvi 
energètic i aigua, control d’emissions de pols i contaminants i de sorolls i vibracions) 
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El quadre de les valoracions tècniques resultant abans d’aplicar formula de puntuació, d’acord 
amb lo estipulat a 14.2.L1 és el següent: 
 

                                  QUADRE DE VALORACIONS TÈCNIQUES  
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UTE ACSA-COMSA-COMSA 
INDUSTRIAL 

2 4 4 2,5 2 14,5 3 5 22,5 

UTE ELECNOR-SOGESA-VOPI4 2 2 2 1 2 9 5 3 17 

UTE FCC CONSTRUCCION/FCC 
INDUSTRIAL/CNES. BOSCH 
PASCUAL 

4 4 4 4 2 18 3 3 24 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 2 4 2 1 2 11 3 3 17 

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.- 
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

4 4 4 2,5 5 19,5 3 3 25,5 

UTE COTS I CLARET - CERTIS – 
DOMINION 

4 4 4 2,5 2 16,5 5 5 26,5 

DRAGADOS-COBRA 4 4 4 2,5 2 16,5 3 3 22,5 

VIAS - CRC – RUBATEC 4 4 4 2,5 2 16,5 3 5 24,5 

UTE COPCISA - SACYR-TECMOSA 2 4 4 2,5 5 17,5 3 5 25,5 

UTE ROGASA-LYMET-VILLAREYES 2 4 2 2,5 2 12,5 3 3 18,5 

UTE OHL & COPISA 4 4 4 1 5 18 3 3 24 

 UTE CALAF-SEROM-AGEFRED 6 6 6 4 8 30 5 5 40 

 
 
Un cop obtinguda la valoració tècnica de totes les ofertes, es procedeix a l’aplicació de la formula 
de puntuació, d’acord amb lo estipulat a 14.2.L1. per a cada criteri, Memòria, Pla de treballs i 
Gestió mediambientals. 
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La puntuació de les valoracions tècniques dona com a resultat el quadre següent: 
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UTE ACSA-COMSA-COMSA INDUSTRIAL 14,5 3 5 22,5 

UTE ELECNOR-SOGESA-VOPI4 9 5 3 17 

UTE FCC CONSTRUCCION/FCC INDUSTRIAL/CNES. 
BOSCH PASCUAL 

18 3 3 24 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 11 3 3 17 

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.- 
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

19,5 3 3 25,5 

UTE COTS I CLARET - CERTIS – DOMINION 16,5 5 5 26,5  

DRAGADOS-COBRA 16,5 3 3 22,5 

VIAS - CRC – RUBATEC 16,5 3 5 24,5 

UTE COPCISA - SACYR-TECMOSA 17,5 3 5 25,5 

UTE ROGASA-LYMET-VILLAREYES 12,5 3 3 18,5 

UTE OHL & COPISA 18 3 3 24 

 UTE CALAF-SEROM-AGEFRED 30 5 5 40 

 
 
 
A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques del lot 1, el 
qual s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada 
tingui lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 11 de maig de 2021, a les 9.30h,  
mitjançant Microsoft Teams amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la 
present licitació publicades a la web del VHIR. 
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LOT 1: Obres de construcció de l’edifici 
 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
            60%       40% 

 
 

Ofertes presentades: Oferta 
econòmica 

    Valor. Eco + 
criteris autom. 

  Aspectes 
   Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 
UTE ACSA-COMSA-COMSA 
INDUSTRIAL       22,5  

UTE ELECNOR-SOGESA-VOPI4     17  
UTE FCC CONSTRUCCION/FCC 
INDUSTRIAL/CNES. BOSCH 
PASCUAL 

    24  

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A     17  
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. - 
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.     25,5  

UTE COTS I CLARET - CERTIS – 
DOMINION     26,5  

DRAGADOS-COBRA     22,5  

VIAS - CRC – RUBATEC     24,5  

UTE COPCISA - SACYR-TECMOSA     25,5  

UTE ROGASA-LYMET-VILLAREYES     18,5  

UTE OHL & COPISA     24  

UTE CALAF-SEROM-AGEFRED     40  

 
Barcelona, 07 de Maig de 2021 

 
 
 
 
 
 
Victor Gassó  
Sotsdirector d'Obres i Inversions / 

Direcció d'Infraestructures i 
Tecnologia Vall d’Hebron Barcelona 
Hospital Campus 

 
 
Marti Ballart  
Cap Divisió de Recursos Físics del 

Servei Català de la Salut 

 
 
Isaac Rodriguez  
Cap Unitat Serveis Generals i 

Infraestructures del VHIR 
 

 
 
 
 
 
 
Jordi  Badia   
Representat del equip del Projecte 
Executiu de l'Obra 

 
 
 
 
 
 
Xavier  Bardaji   
Project Manager del Nou edifici 
VHIR 

 
 
 
 
 
 
Enric Peña  
Representant de la Direcció 
Execució de l'Obra 
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