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Ref.: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2019-0003293
Contracte: Formació per el projecte capacitació professional en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, lots 1 i 2
Assumpte:. Estudi de l’informe de valoració del sobre 3 i proposta d’adjudicació.

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BFC986719E274462A762A339D588ED62 i data d'emissió 02/08/2019 a les 12:58:43

Codi de verificació: 03a44543-dfe8-4f38-9986-f9b46e513c4d
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=03a44543-dfe8-4f38-9986-f9b46e513c4d

Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Dia:
Hora:
Lloc:

26 de juliol de 2019
10:05
Sala Emili Morera

Assistents:
President:

II.ltre. Sr. Marc Ayala i Vallvey, diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions d’acord amb
el decret de Presidència núm. 2019-0002858 de 19 de juliol
de 2019 de delegació de competències de Presidència

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sra Judit Trilla Gutierrez, en substitució del cap d'àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
Sr. Antoni López Delclòs, responsable d'unitat gestora de Suport
a les Persones
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

Secretària:

Sra. Marisa Isaac Juárez, cap de secció de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l'informe de valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica, emès pel cap de l’Àrea de
Recuros Humans, Ocupació i Emprenedoria, el Sr. Àlex Grau Orts, amb
data 2 de juliol de 2019, el qual es transcriu a continuació:
“INFORME
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 29/07/2019 a les 13:52:02, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 29/07/2019 a les 14:01:30,
CPISR-1 C Antoni Lopez Delclos - DNI ** el dia 31/07/2019 a les 07:56:44, Judit Trilla Gutierrez - DNI ** (SIG) el dia 31/07/2019 a les 12:31:39, CPISR-1 C Tomas

Signat per: Maria Caceres Carreras
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
Data: 02-08-2019 13:29:55
Comentari: Diligència per fer constar que l'acta s'ha signat pel gestor documental

Signat per: Nuria Mila Rosell
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 02-08-2019 13:39:06

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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La licitació es va publicar al perfil del contractant.
En data 21 de juny de 2019 finalitza el termini i l’empresa Associació per a la formació i
serveis socials (FISS) presenta oferta per un import de 36.078€ (iva exclòs) per al Lot
1.Camp de Tarragona, i es compromet a complir estrictament les condicions tècniques i
administratives del contracte.
En informe de valoració del cap de l'Àrea de RH, O i E es proposa adjudicar la
contractació a l’oferta presentada per l’empresa Associació per a la formació i serveis
socials.(FISS) al Lot 1 per un import de 36.078€ IVA exclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BFC986719E274462A762A339D588ED62 i data d'emissió 02/08/2019 a les 12:58:43

Codi de verificació: 03a44543-dfe8-4f38-9986-f9b46e513c4d
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Des de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria es va iniciar la tramitació
del contracte pel projecte de Capacitació Professional en Atenció sociosanitària a
persones dependents en Institucions socials (expedientnúmero 8004330008-20190003293).

L’oferta econòmica rebuda és:
Empresa
Associació per a la formació i serveis socials (FISS)

IVA exclòs
36.078€

Els criteris d’adjudicació són (màxim 105 punts):
1.- Proposta econòmica (màx 60 puns)
Requereix la presentació de la proposta de preu per l’activitat formativa.
Valoració = puntuació màxima X (preu oferta més econòmica) / (preu oferta valorada).
60 X (preu oferta més econòmica) = 60 X (preu oferta més econòmica)
(preu oferta valorada)
(preu oferta valorada)
60* (36.078) = 60 punts
36.078

2.- Experiència de l’entitat en impartir i gestionar a través de la plataforma de Gestió
Integrada d’Accions (GIA) del SOC cursos de formació professionalitzadora validables
com a certificat de professionalitat diferents a l’especialitat concreta d’aquest Plec (fins a
5 punts)
o
o
o

- 2 anys: 2 punts
- de 2 a 3 anys: 3 punts
- més de 3 anys: 5 punts ✓

3.- Experiència de l’entitat en la impartició específica del curs de formació
professionalitzadora SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, validable com a certificat de professionalitat (fins a 6 punts).
o
o

o

- Fins a 5 cursos: 2 punts
- de 5 a 10 cursos: 4 punts
- més de 10 cursos: 6 punts ✓

4.- Experiència de l’entitat licitant en la gestió de programes d’ocupació i/o formació
adreçats a col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones, majors de 45 anys,
persones amb disminució, joves menors de 30 anys o persones amb risc d’exclusió
social) (fins a 6 punts).
o
o

o

- De 2 a 3 programes: 2 punts
- de 4 a 6 programes: 4 punts
- més de 6 programes: 6 punts ✓
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6.- Proposta de material formatiu. En aquest apartat s’ha de descriure el material formatiu
que es lliurarà a cada participant pel seguiment de l’acció formativa. Es podran aportar
exemplars del material.
D’acord amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, es valorarà el contingut, l’estructura, el format, la facilitat de comprensió i de
captar l’interès per la lectura i el seguiment de la formació per part de les persones
participants. (fins a 4 punts):
o
o
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BFC986719E274462A762A339D588ED62 i data d'emissió 02/08/2019 a les 12:58:43
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5.- Compromís de contractació o inserció d’alumnes que obtinguin el certificat
d’aprofitament/de professionalitat (fins a 5 punts):
o - Inserció d’1 alumne: 1 punt ✓
o - Inserció d’entre 2 i 4 alumnes: 3 punts
o - Inserció de 5 o més alumnes: 5 punts

o

o

Si el material formatiu està enquadernat o és en format llibre: 1 punt ✓
Si el material formatiu a més d’estar estructurat d’acord amb els
continguts establerts a la normativa d’aplicació al certificat de
professionalitat conté apartats complementaris o d’ampliació dels
continguts obligatoris: 1 punt ✓
Si es presenten recursos formatius complementaris al contingut
necessari establert al Reial Decret de la formació del certificat de
professionalitat: 1 punt ✓
Si el material formatiu conté aclariments o explicacions complementàries
als textos, exemples, etc: 1 punt ✓

7.- Metodologia. S’ha de descriure com es duran a terme les sessions formatives, d’acord
amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (fins a 5
punts).
o Es fa un plantejament considerant un sol col·lectiu: 2 punts.
o Es tenen en compte les característiques específiques del col·lectiu dels
alumnes, plantejant diferents metodologies depenent de diferents
possibles col·lectius : 5 punts. ✓
8.- Seguiment de les persones participants. Cal explicar quin seguiment es farà dels
alumnes i com es farà. (fins a 4 punts).
o es proposen tutories individuals quan els alumnes ho requereixen: 2
punts.
o es proposen aspectes de millora o de seguiment complementaris a les
avaluacions, es realitzen tutories grupals de seguiment i tutories
individuals quan els alumnes ho requereixen: 4 punts ✓
9.- Avaluació dels alumnes. Cal explicar com es farà l’avaluació de l’aprenentage per part
dels alumnes, i la seva periodicitat (fins a 5 punts). Es valorarà:
o

o

Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada mòdul
: 2 punts.
Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada mòdul
amb retorn individual als alumnes i global al grup: 5 punts. ✓

10.- Pràctiques. Es valorarà el compromís previ de les institucions socials amb el número
d’alumnes que acolliràn per la realització del mòdul de pràctiques (fins a 5 punts):
o

Compromís amb un mínim de 8 alumnes: 2 punts.

o Compromís amb els 15 alumnes: 5 punts. ✓
En aquest cas:
1. 60/60
2. 5/5
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Total 101 punts (de màxim 105 punts)
Per tot això, es proposa adjudicar la contractació del Lot 1. Camp de Tarragona a l’oferta
que ha obtingut més punts (101 punts) presentada per l’empresa Associació per a la
formació i serveis socials (FISS) per un import de 36.078 IVA exclòs.

“INFORME

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3. 6/6
4. 6/6
5. 1/5
6. 4/4
7. 5/5
8. 4/4
9. 5/5
10. 5/5

Des de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria es va iniciar la tramitació
del contracte pel projecte de Capacitació Professional en Atenció sociosanitària a
persones dependents en Institucions socials (expedientnúmero 8004330008-20190003293).
La licitació es va publicar al perfil del contractant.
En data 21 de juny de 2019 finalitza el termini i l’empresa Associació per a la formació i
serveis socials (FISS) presenta oferta per un import de 36.078€ (iva exclòs) per al Lot 2.
Terres de l’Ebre, i es compromet a complir estrictament les condicions tècniques i
administratives del contracte.
En informe de valoració del cap de l'Àrea de RH, O i E es proposa adjudicar la
contractació a l’oferta presentada per l’empresa Associació per a la formació i serveis
socials.(FISS) al Lot 2 per un import de 36.078€ IVA exclòs.
L’oferta econòmica rebuda és:
Empresa
Associació per a la formació i serveis socials (FISS)

IVA exclòs
36.078€

Els criteris d’adjudicació són (màxim 105 punts):
1.- Proposta econòmica (màx 60 puns)
Requereix la presentació de la proposta de preu per l’activitat formativa.
Valoració = puntuació màxima X (preu oferta més econòmica) / (preu oferta valorada).
60 X (preu oferta més econòmica) = 60 X (preu oferta més econòmica)
(preu oferta valorada)
(preu oferta valorada)
60* (36.078) = 60 punts
36.078

2.- Experiència de l’entitat en impartir i gestionar a través de la plataforma de Gestió
Integrada d’Accions (GIA) del SOC cursos de formació professionalitzadora validables
com a certificat de professionalitat diferents a l’especialitat concreta d’aquest Plec (fins a
5 punts)
o
o
o

- 2 anys: 2 punts
- de 2 a 3 anys: 3 punts
- més de 3 anys: 5 punts ✓

3.- Experiència de l’entitat en la impartició específica del curs de formació
professionalitzadora SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, validable com a certificat de professionalitat (fins a 6 punts).
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o

- Fins a 5 cursos: 2 punts
- de 5 a 10 cursos: 4 punts
- més de 10 cursos: 6 punts ✓

4.- Experiència de l’entitat licitant en la gestió de programes d’ocupació i/o formació
adreçats a col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones, majors de 45 anys,
persones amb disminució, joves menors de 30 anys o persones amb risc d’exclusió
social) (fins a 6 punts).
o
o

o

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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o
o

- De 2 a 3 programes: 2 punts
- de 4 a 6 programes: 4 punts
- més de 6 programes: 6 punts ✓

5.- Compromís de contractació o inserció d’alumnes que obtinguin el certificat
d’aprofitament/de professionalitat (fins a 5 punts):
o - Inserció d’1 alumne: 1 punt ✓
o - Inserció d’entre 2 i 4 alumnes: 3 punts
o - Inserció de 5 o més alumnes: 5 punts
6.- Proposta de material formatiu. En aquest apartat s’ha de descriure el material formatiu
que es lliurarà a cada participant pel seguiment de l’acció formativa. Es podran aportar
exemplars del material.
D’acord amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, es valorarà el contingut, l’estructura, el format, la facilitat de comprensió i de
captar l’interès per la lectura i el seguiment de la formació per part de les persones
participants. (fins a 4 punts):
o
o

o

o

Si el material formatiu està enquadernat o és en format llibre: 1 punt ✓
Si el material formatiu a més d’estar estructurat d’acord amb els
continguts establerts a la normativa d’aplicació al certificat de
professionalitat conté apartats complementaris o d’ampliació dels
continguts obligatoris: 1 punt ✓
Si es presenten recursos formatius complementaris al contingut
necessari establert al Reial Decret de la formació del certificat de
professionalitat: 1 punt ✓
Si el material formatiu conté aclariments o explicacions complementàries
als textos, exemples, etc: 1 punt ✓

7.- Metodologia. S’ha de descriure com es duran a terme les sessions formatives, d’acord
amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (fins a 5
punts).
o Es fa un plantejament considerant un sol col·lectiu: 2 punts.
o Es tenen en compte les característiques específiques del col·lectiu dels
alumnes, plantejant diferents metodologies depenent de diferents
possibles col·lectius : 5 punts. ✓
8.- Seguiment de les persones participants. Cal explicar quin seguiment es farà dels
alumnes i com es farà. (fins a 4 punts).
o es proposen tutories individuals quan els alumnes ho requereixen: 2
punts.
o es proposen aspectes de millora o de seguiment complementaris a les
avaluacions, es realitzen tutories grupals de seguiment i tutories
individuals quan els alumnes ho requereixen: 4 punts ✓
9.- Avaluació dels alumnes. Cal explicar com es farà l’avaluació de l’aprenentage per part
dels alumnes, i la seva periodicitat (fins a 5 punts). Es valorarà:
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o

Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada mòdul
: 2 punts.
Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada mòdul
amb retorn individual als alumnes i global al grup: 5 punts. ✓

10.- Pràctiques. Es valorarà el compromís previ de les institucions socials amb el número
d’alumnes que acolliràn per la realització del mòdul de pràctiques (fins a 5 punts):
o

Compromís amb un mínim de 8 alumnes: 2 punts.

o Compromís amb els 15 alumnes: 5 punts. ✓

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE BFC986719E274462A762A339D588ED62 i data d'emissió 02/08/2019 a les 12:58:43
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o

En aquest cas:
1. 60/60
2. 5/5
3. 6/6
4. 6/6
5. 1/5
6. 4/4
7. 5/5
8. 4/4
9. 5/5
10. 5/5
Total 101 punts (de màxim 105 punts)
Per tot això, es proposa adjudicar la contractació del Lot 2. Terres de l’Ebre a l’oferta que
ha obtingut més punts (101 punts) presentada per l’empresa Associació per a la formació
i serveis socials (FISS) per un import de 36.078 IVA exclòs.”

La Mesa assumeix l'informe, el qual es publicarà al perfil de Contractant, i
proposa a l’òrgan de contractació:
L’adjudicació del lot 1 del contracte del servei de formació per el projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (Camp de Tarragona) a l’empresa ASSOCIACIÓ
PER A LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS (plica 1), per un import
màxim de 36.078,00 € (IVA inclòs), per resultar ser la millor oferta, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article
150.2 de la Llei de contractes del sector públic en endavant (LCSP).
L’adjudicació del lot 2 del contracte del servei de formació per el projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (Terres de l’Ebre) a l’empresa ASSOCIACIÓ PER
A LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS (plica 1), per un import màxim de
36.078,00 € (IVA inclòs), per resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació
del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la
LCSP.
El president accepta les propostes d’adjudicació de la Mesa, per tal que la
Unitat de Contractació, Aprovisionament i Expropiacions pugui requerir la
documentació prèvia a l’adjudicació.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca l'acte a les 10.25
hores, del dia i en el lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada
signada per tots els assistents.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 29/07/2019 a les 13:52:02, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 29/07/2019 a les 14:01:30,
CPISR-1 C Antoni Lopez Delclos - DNI ** el dia 31/07/2019 a les 07:56:44, Judit Trilla Gutierrez - DNI ** (SIG) el dia 31/07/2019 a les 12:31:39, CPISR-1 C Tomas

Signat per: Maria Caceres Carreras
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
Data: 02-08-2019 13:29:55
Comentari: Diligència per fer constar que l'acta s'ha signat pel gestor documental

Signat per: Nuria Mila Rosell
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 02-08-2019 13:39:06

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

