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ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
AGO/mmc

INFORME
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 (expedient
número 8004330008-2019-0003293).
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.
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.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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)
-

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

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 02-07-2019 08:31:18
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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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).
-

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).
-

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):
-

Inserció d’1 alumne: 1 punt ✓
Inserció d’entre 2 i 4 alumnes: 3 punts
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.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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):
-

-

-

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 ✓

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 02-07-2019 08:31:18
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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)
-

Es fa un plantejament considerant un sol col·lectiu: 2 punts.
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).
-

es proposen tutories individuals quan els alumnes ho
requereixen: 2 punts.
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:
-

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. ✓

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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):
-

Compromís amb un mínim de 8 alumnes: 2 punts.
Compromís amb els 15 alumnes: 5 punts. ✓

En aquest cas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

60/60
5/5
6/6
6/6
1/5
4/4
5/5
4/4
5/5
5/5

Signat per: Alejandro Grau Orts
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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.
Tarragona, 27 de juny de 2019

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

Codi de verificació: 5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

Total 101 punts (de màxim 105 punts)
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
AGO/mmc

INFORME
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 (expedient
número 8004330008-2019-0003293).
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.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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)
-

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

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 02-07-2019 08:31:18
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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).
-

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).
-

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):
-

Inserció d’1 alumne: 1 punt ✓
Inserció d’entre 2 i 4 alumnes: 3 punts
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.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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):
-

-

-

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 ✓

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 02-07-2019 08:31:18
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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)
-

Es fa un plantejament considerant un sol col·lectiu: 2 punts.
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).
-

es proposen tutories individuals quan els alumnes ho
requereixen: 2 punts.
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:
-

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. ✓

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

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):
-

Compromís amb un mínim de 8 alumnes: 2 punts.
Compromís amb els 15 alumnes: 5 punts. ✓

En aquest cas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

60/60
5/5
6/6
6/6
1/5
4/4
5/5
4/4
5/5
5/5

Signat per: Alejandro Grau Orts
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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.
Tarragona, 27 de juny de 2019

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

Codi de verificació: 5f790b52-b21c-4542-baa4-9bce1450666d

Total 101 punts (de màxim 105 punts)

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 02-07-2019 08:31:18
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